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ΟΡΕΒΑ 

ΟΥΔΕ ΕΕΞΙΙΝΤΊΙΤΕ, ΟΜΝΤΑ. 

ΑὉ ΟΟΡΙΟΕΒ ῬΕΝΌΟ ΟΟΙΠΑΤΟΒ 

ΜΑΒΤΙΝΌΒΚ ΒΟΗΑΝΖ. 

γ0].. 1. 

ΕΧ ΟΡΕΙΟΙΝΑ ΒΕΒΝΗΑΒΟΌΙ ΤΑΙΟΘΗΝΙΤΖ. 

ΤΠΙΡΒΙΑΒ ΜΟΏΟΟΟΙΧΧΥ. 





ΕΡΑΙΤΟΝἪΒ 

ΕΠΤΗΥΡΗΗΟ, ΑΡΟΙΟΟΘΟΙΑ, 

ΟΝΙΤῸ, ΡΗΑΙ)Ο. 

ἘΘΙΌΙῚΤ' 

ΜΑΒΤΙΝΌΚ ΒΟΗΑΝΖ. 

ἘΕΧ ΟΕΕΙΟΙΝΑ ΒΒΕΆΝΗΛΑΒΌΙ ΤΑὔΟΘῊΉΗΝΙΤΖ. 

ΤΠΙΡΒΙΑΒ ΜΌΟΟΘΟΙΧΧΥ. 



ὨΙοΙ Ζθα Ὀγ ἰῃ6 ᾿πἰθυηθὶ Αγοηϊνθ. 

Ιη 2011 ννῃ Πα] Π6 ἱΓΟΠῚ 

ι)ηἰνθιϑίίγ οἱ Τοίοηΐο 

Πρ: νννννν. ιν. οι αθίβϑ!ρ 1ρδορθιϑαμθϑθίθ, νϑρί αἱ 



ΓΕΕΝ Τ ππ͵1πὺ 

ΤῸ ΌΣ ΘΣ 

ἘΌΕΧΥ Θιεῖς, 



᾿ ἡ Ὧν ᾿ Ἢ ὮΝ 

ἡ δα." ΚΟ ἮΝ ΤῊ ἜΤ Ἂἢ 
ΝΥ ΣῊ 

ἐμ} ΟΝ 

ΝΥ 

[ ἮΝ [ 

ἡ 



ΤῊ ΕΣ ἸΡΊ κ0).. 

ῬΙαίοπα ορϑῖα απ 81 ΠΟῚ 
5616] ἴῃ Ἰπσ6ΠῈ ῬΓΟαΙ σιηΐ, [ΔΙ Ἐ ἢ 
14.115. δοσιπη Θα10, ἴπΠ 4π8 ΔΡΡαΙδ- 
ἴπ5. ΟΥΙστι5. ταχία! σ Ὀ] Θοἔι15 511 1η- 
ΤΕ ΡῸΓ 566 Εχ ΡΥ͂ΔΘΟΘΡΙ5 Δ.[15 ΘΟ η- 
βυιαΐα5, 4πὸ 4814 6 ΠΠΡΤ]5 ΡΘΕ ΓαΤη 
511, 414 6 σοῃιθοία715, ΠΡ᾿ν]5 [461]6 
Ῥοβϑιΐ σοροϑβοὶ, δάδπις 40 ΠοηΊ]- 
ΠῖΡιι5 ἀοοί5 ἀδϑιθγαίισ. [ΙΔ 616 
ΒΡΕΙῸ ἴογα τί 115 δθςο τῆθᾶ βίπαϊδ 
μαπα ᾿ηρταΐα ϑἰηΐ, τῇοαο ταοΐα 1 
115 51Π0Ὲ νεγϑαίιιβ. ὦτα 46 τὰ αἱ 
τεοία ροβϑι απ] δ 11, Τα] ΠΟΤῚ 
ΤΕΟΘΏΒΙΟΠΪ5 ΤῈ 86 Ῥϑ11015 ΕΧΡΟΠΘΓΕ 
δἴαψια Π]πϑίγασγα ὩΘΟ}ϑϑδαυιη νἹ46- 
ἘΠῚ Θσϑθνῦ 

Ταοχίαβ 411 νοσαίαγ Ῥ] οΟηΙοι5 6 Χ 
ααοθιιβ ἐοπίθιι5 σοηϑιιπεΕη61|5 6ϑί, 
Εχ ΠΡΓῚ5 τηδηῖ ϑουρίϊ5, 411 [0Π5 
ῬΙΓΊΔΥΙΠ5 δϑί, εἴ 6χ [65 ἘΠ ΠΟ Π115 να- 
τασυχτη, 6411 ῬΙαΐοπθ νεῦρα Ἔχϑοσῖ- 
ΡῬϑεύυηί. 

ΤᾺΡΥΙ ῬΙαίοηϊοι σης ὈαΎπ 11, 
ΡΙοαα6 ταοθηΐθα δίηπι δχΙρι] 
ῬΙΘΊΙ, Ῥαιοὶ ναίιϑί! δίχα ὈΟΠ]. 
[ἴῃ ΠΟΙ ὨΠΙΊΘΙΟ ΤηδΧΙΠ6. ΕΧΟΕΙ]- 
1ππί ἄπο ΠΌΤ, 41 ΟΕ ΠΊ15 ΟἸΏΪΠΟ 
Οταθοῖὶθ σΟαΙοΙθιι5 Δαπατ ΥΩ] 
βιηΐ, ΟἸἰαγβίαηιιδ (Β) εἰ ΠΡαγίδίγυιδ 
(Α), 116 φασί δοσυζαΐα δίσας 41]1- 
Θαπίου ἀββοῖρϑὶ Νον. (οχητσηδηί. 
Ῥ-. Ιο5--ἰ18, ἃ Ϊοϑῇπθ σΔΠΠΠΡΥΑΡΠΟ 
8. 896 1ὴη τι Ατείμδθ, ἐὰτπὴ αἴδ- 
οοηΐ, Ῥοβίθα ΔΙΌ ΠΙΘΡΊ5οορὶ (δθϑα- 
ΤΘΘΠ515 βουϊρίιιϑ ΠΟΡ15 Ἔεχῃϊρεΐ 56 Χ 
ῬΙΙηΔ5 ΓΉΓΑΒΥΠΙ (οί γα] οσίαβ, Δ]ΓΟΥ 
Ῥατιϑίηι5 (Α), απο ΒΕ Κοσιι5 δᾶθο 
111 νεϊαϑίαίε δηΐθοβάρθγα σοπίθηαι!, 
σοπίηδί οοΐανδιη ΠΟΠδίήσια ἰοίγα- 
Ἰορίδτη, “αἰριι5 δοσαβϑοσπηΐ 468η1:- 
ἘΙΟΠ65 δίαπα ϑθρίθηι 5Ρ111 ]Δ]ΟΡΊ. 

Ἔ Οἴμη ἀε βαάδῃ τὰ ἴῃ ΠΠ 06 110, χαϊ ᾿πβουῖθὶ- 
τιγ.,, ϑεπάϊθη Ζιγ θβοηϊομίς ἀς5 ῬΙαοηϊβοθθη 
Τοχίεβ Ὁ ὕγζρυγρ 1874“ σορίοβίιβ ἀϊβραΐανε- 
τιμ, ἴῃ πὰς Ῥγαθίαίϊοπε ποΐοὸ ΟΠ ΡΊΟΣΥ 6586. 

Ιη46 νὶἄδϑ βϑβρίτδηι (οἰ 8] ΟΊ η, 
αυδα6 εχ ΗἸΙΡΡΙα υἴζοαπθ, Ιοπθ εἰ 
Μδεηθχθηο οοηδϑίδί, ἴῃ 15 10 115 1η- 
[οΎο {1556 ΘδιηηπΕ δα διιοίογιαΐθη 
ΠΡΤοστη ἀαίθυοσΠ 6556 Ἔχρτῖ- 
Τηθη δι. ὦτα 46 Τα 58Π6 δϑί απο 
γε Ππευ ἴοΥ ἀΟ] Δ ΠΠ115, ΤῊ ΓΤ ΘΏ]Π 
ααυδηΐαμῃ αἸσίαπε ἃ 110715 τ] 6] ΟΣ τι5 
αφδίουιοσαϑ. ΠῚ], αὖ 51Π1111 τιῖαύ, νπ]- 
ΠΟΙᾺ ρου πηΐ, ΠῚ οΡίερσπηΐ, 111 58- 
{15 Πγπλπη ΠΟΡ15 ρταθ επί πιηάδ- 
τηθηΐαπ) ΕἸ] ΘΠ Δ η61, ΠῚ ἸΟΌΤΙΟΙΙΠ 
δίααα ᾿ποδϑυίαπι, 111 1η το Ριι5 4868 
Δα ΤοΥπηᾶ5 σευ θοσΠ ΡῬΟτ πε πηΐ, Π6Ὶ 
ΠΟΡῚ5 ἄτποα5 βηΐ, Ὠἰ 1 ΤΕ Ρι15. 14]1- 
5 Ῥοίβϑίσηιπη δαίδιϊθ σᾶαα σοη- 
ϑιαθί π41η1 ᾿ηἀπ]σεηΐ. πδ6 σατὴ 1ΐα 
ϑιηΐ, δἰϊδι (ἸΑγκίαηι5. οἰ ῬΑΥΊ5ΙΠ115 
5011 ΔΡΙ] 6558 νἹἀδηΐ, εχ ααῖθιι5 
ΠΌΤΟΥ ΟΠ 117 411 δᾶμος εχϑίδης 
ΘΟΙΏΤΙΠΠ5 ΤΟΠ15 ᾿ΠηαρῸ ΠπΔ 6 δ) 
σοΙηραγαίασ. Α΄ ῬΓΠΊΠΠ απ] 46} 
ΕΧ 1115 ἀποῦιιβ νοίιϑι15 10 115 πος 
βίαϊπεηάπχη νἀ δία, ἴῃ ΔΥῸ Πεῖγρο 
[εἰγα]οσίαβ ΤὭγασΥυ ]Ἱ Βασι Πα π1ΠῈ Οἵ- 
αἸΠ6 1), σαἶπ5 1116 ξαϊξ διιοίοσ, [π1556 
ῬΓοΪαΐαβ, ἀθῖημθ ἀθἤβη] 1 Ο0η65 1η56- 
οσαΐα5 6556 ἃς ϑερίθηιν 5Ρ01105 α16- 
Ἰοσοβ. Οτδε βεηζεπίϊα ἀθίθυ σΊθτι5 
1Π|Ότ15 πόα 6 σοπἤτιηηδίιγ; Π8ΠῚ ἸΏ 
115 Δρραζεί πι]]τπ|5 4115 4πτ ΤΉτα- 
50}}1 οὐάο αυδίην5 586 06 ρεσίιυ- 
Ῥαΐιδ, ἴθ 115 ᾿ἰηϑυαηΐ ἀθῇηΙΟ0Π65 
ξαβ θη, ἴῃ 115 1 Θ τὴ σερίε ΠῚ 5ΡΕΓῚ] 
ἀἸδ]οσὶ. 5664 ἰοτγίαβϑϑε εἴδη στα 5 
Αἰΐθεγα 46 διοπείγρο ΠΡτοσιπ Ρ]Α- 
ΤΟΠΙσΘΟΥΤ 6 (Ἰαγκίαπο εἰ ῬδΥ51ΠῸ 
εἴδεϊ ροίεϑδί. (πὶ εηἱπὴ ἴῃ ῬΔΓΪ5ῚΠῸ 
αἸΔΙΟΡῚ 16 ΠΠΊ ΟΥΑΙ δι ηΐ, τὖ ὈΥΠΤΙ5 
νΟΪ 6 δηΐθοθ551556 ριυτη τ 511 
ϑαρίθῃ ῬΎΊΟΎ65 [εἰ γα]οραϑ σοηΡρ]6- 
ΧΙ, (ΠΟ«ἱ ΟΠ 50ΤΏΠ)Ο ΠΟΒίΓΟ 4ο- 
Ιοῦε θοῇ τοΐμπηγ Θχῃροί (Ἰαγκιδπιι5, 
αυϊα οὈϑίδϊ, απο] ητι5 οἰΐδηι ἀγΟ6- 
ΓΥΡτΠὶ ἴῃ ἢᾶ5 ἄτα Ῥαγίθϑ {π||556 



ὙΠΙ 

αἸνΊ στη βἰαϊπδηγιϑῦ Αἰαις Πιὶς 
βεῃΐθηταθ ΠΟνῸΠῚ 86 ΤΠ] Ώ1Πη6 5Ρ61- 
ΘΗ ΔΌΧΙΠπῚ ἱπᾶ4θ6 Πδβοιίατ, 
απο Μεδηδχοηο ἴῃ Ναίϊσαηο Θ᾽ οἵ 
1ῖῃη ΑηρΘΙοο (1 4 νεῖρα συ ϑογρία 
νΙἀθιηϊ5 τέλος τοῦ πρώτου βιβλίου, 
ααυδηγαη ΠΟΙΙΠῚ ΠΙΌΤΟΥΤ 1116 
αἸδοσιιβ πο δϑί Πη]15. 

Ῥοβί ἤδῆς τπηϊνούϑαπη ἀἰβραίδίϊο- 
ὭΘΙ ἰγαηβθδῖηι5 Δ6 ΠΙΠα ΔΙ 6 ΠΕ ΙΓῚ 
ΟΥΤΕΙΘΙΠῚ ΘΟΥ ΠῚ αἸΔΙΟΡ ΌΤΙ, 61105 
Πος γο]π1η6 σοΟΙΏΡΥΘΠΘη505 6α]61- 
Τῆϊ15, ΕΧΡΙ οὐ Πα ΠΤ. 

Ιῃ αἸΔ]ο Ὶ5. Ἰρτταγ ΕΠ ΠΥΡΉτοπΕ, 
Αροϊορία, (τϊίοπθ, ῬῃΔΘάοηΘ, εχ 
ααϊθα5. ῥσὶηγα ἰεἰγαϊορὶα ΤΏγαϑΥυ]] 
σοηδίαί, (Αγ κα πο σπηπηα διοίοτϊ- 
ἴᾷ5 δϑί δι θιθηα εοατα ΡΟ 551- 
ταῦτ ἄπο νεῦρα βου ρίου5 τεσεη- 
56η68 5ιη{. (ΠΠς}4τ 6  ΠΠΡΤῸ ΕΟ ΤΈ σΊΟ 
ὮΙ ΠΟΤῚ 4451 σογηϊθ5 86.611] σαηΐ: 

ΟΥιιδίαγιιδ δυο Ταυδίγιοηδῖς ( 5, 
ΧΙ ναὶ ΧΙ]. [Ι͂ὴ πος ΠΡτο, 46 πὶ ΕΡῸ 
6 ϑοῦρ51 Νον. (οτηπηεηί. Ρ. 158-- 
τόο, Ταῦ] 15 τητι5. ΓΘ ηδη. νο]. 29 
Ῥ. 175-179, ᾿ἰηϑιηΐ ΕἸ ΠΥΎΡΉΓΟ, 
(το, ῬΊδθαάο, Ῥαυπηθηϊᾶθβ, ΑἸἹοὶ- 
ῬΙδα65 1 εἰ 11, ΤΙμ δαιι5. 

Ῥαϊισαγιδ Ττ. 225, 226 5. ΧΙ], οὐ- 
115 ἄπο νο]τηηα ΒΕΚΙΚοσι5. ΠΙΘΥΙΚ 
ΡΎΔΘΟΙ5 470 Ἰπ5ισηϊνιί, σοηϊηρί 56- 
Ῥίξυῃ ρυΠηγ85 [ΘΓ] οΟρΊα5 οσΐανδ 6 
(ἸΠοΡΠοηίδση, Ἀθιηρι]Ίοδπὴ εἰ ΤΊ- 
ΤηΔΘΌΠ οἱ ἀἸα]ορῸ5 βαρίετη 5ριτῖοϑ; 
νας ἄς ἤος Π0γο, πη ΒΕ ΚΙΚΟσι5 
Τα Πἀδι τι1Π} ΓΕΘ ΉΒΙΟΠΪ5 51186 6556 
νο]α, 446 αἰχὶ Θά! θη Ρ. 2. 

Ῥοηθίυι5 1) (ΒΕ ΚΟΥ 11) ἢγ. 185 5. 
ΧΙ], 46 το ἴῃ δοάδπη ΠΌΥῸ ὉπΡΘΥΙτ5 
αἸβραΐαν: Ρ. 5, σοιηρ] οι 4ααί- 
ΤΌΠΟΥ ῬΥΪΠ)85 ἰΘ ΓΑ] ΟρΊα5 οσίαναθαια 
ἙἸΠ ΟΡ Ποπίεδτῃ εἰ ἈἈαπηρα]]σδ τη. 
ψαίσδπαβ εἰ ΟΥιϑιαπι5. ΠΙᾺ 6 οἵ 

ΟἿΠῚ ΟἸ78. ΞΟΥΙΡΤΙ βαηΐ, ν απθίιβ {πτ- 
ῬΙΓΟΥ δίᾳας Παρ] ρα πίθου. [π66 τ.1]- 
ἴδε ἰθοίίομθς δἵδηί δχ ἤος [ὈΓῸ 
ἐποίδηδαδ Πι11π1 ῬΓΟΥΒ5115 ἔΓ ΟΠ 
Παρθηΐθϑ, [ογίαϑϑα τ] 6]1ι15 1Π 8]18- 
Ταπιὶ ἰεἰγαὶορίαγαστη ἀἸα] ρα. 4001- 
οἸΘπάδ6. 

Ηοβ {Γ65 ΠΌΓῸ5. ϑιπητηδθ ΠΘΟ665- 
δι τ 6115 νίποι]ο οὰπὶ (Ἰαγκίαπο 
6556. σοηϊπησίοβ αὖ ΠΕΙῸ πδ656ϊΐ, 
ἴΐα εχ 4πᾶν]5 ραρίηδ ροίθϑί οορῃο- 
501. ἸΤδηίιβ δϑί δούππὴ ἴῃ Τα ΡῈ 

ΡΕΒΑΒΒΑΤΙΟ. 

ΡΙΘ σα τι6 σοηβθῆβιιβ. ϑεα Ν δίϊσδηο 
εἰ Νεηδίο εἰϊδπὶ δ]1π4 ᾿ΠΊΡΥΙΠ}15 
Ἰπσα]θηΐαη) ΔΥριπηθηΐιπ) δοσεάϊί, 
41ὸ ΘοΟΥΠῚ σΟΡὭΔΙ[ΙΟ οἰπ (Αγ τα πο 
Ροβϑὶξ ἀθηηοηβίγαυι; ἴῃ Τηδδείείο 
ΘΠ (15 διΐοη ἀἸδίοσαβ ἀδϑιάε- 
Γαῖα ἴῃ ΟΥΠΒΙΔΠ0) δα η 6 ΠῚ 6118ΠῚ 
ΟἸαυκιδηπβ οδίε μα πηΐ Ἰδοιηδη) 58- 
[15 ΔΙΠΊΡΪΔΠη, ατ886 ΠΟΙΏΡΙ ΘΟΕ {πγ 
νεῦρα 1η646 4208 Ὁ πάνυ μὲν οὖν τι5- 
ατ6 Δα 209 Α τὸν σὸν λόγον. 5684 αἱ 
ΤΕΟΘΉΒΙΟΠΙ5. ΠΙΠΊΠΠ) {ππΠἀδιηθηΐιτα 
ἰασθγθίιτ, ΘΕ σγαάτι5 πθοαθϑϑίία- 
α1η15 εὐαΐ βαρ] ογαηάιϊβ. Οποά οτὴ 
1η ΠΡΤῸ 1110... Θέ] 6 “ς ἔδοῖβϑα ΤῊ] ΠΗ] 
νἹἀθδγ, 5115 Πα 560 δχ 111 ΔΊ Ρ]ΟΓ 6 
αἸἰδραΐδίοπθ μαθο ἦτο Ἐχοθυρϑίββο: 

1) ν δίισδηιβ 20), 51 ΕΧαΈΡ 15 ρυ]- 
ΤηΔΠη ἰοΘἰγδ]ορίδτη εἴ (οΥρΊδτη, αα]- 
Ῥκ5 ἀἸΔ]ΟΡῚ5 ΠΟΤῚ ᾿Π1{1π1ὴ δ οΙ ΘΠ 15 
[οηΐθϑ ἀθίθυιογαϑ 5θ απ, ΟἸΉΠΘ5 
αἸαϊοσοβ, 41 εἱ οὑπὶ (Ἰαγκίαπο 
ΠΟΙΏΠΊΠΠ65 διηΐ, ὨαΡρεΐ οχ εοὸ 4ε- 
βουϊρίοβ. Ηος δύριπηθηῖί5 1Π|ς 46- 
τηοηϑβίγαν!, 46 {1015 ΠΕΙῸ 58η868 
ΤΊ ΘΠ115 ροϑϑιί ἀπθιίαγα. 

2) Νεπείιβ εἰ (γαβίαηιϊβ τη α16- 
ἸορῚβ, α1ὸ5 δθῆιθ μαρεηΐ δίαπε 
ΟἸΑγΚιαπιιβ, Ημπχούπηΐ οχ δοαεη 
[οηΐβ ππᾶ6 15 ΠΡΟΥ, 5εα ἴδ, πἰ τατ- 
5. ΘΟΙΠΠῚ ΟΘΟΠΊΠΊΙΠηΙ5 οη5. 5ἴα- 
{πε ηατι5 511. 

Ιη46 5ϑαιυίαγ, πἰ ἢ 4ἸΔ4]ΟΡῚ5 πος 
ῬΙΓΠ.Ο ΝΟ] Π]Π6 ᾿ΠΟ]11515 (Ἰ]Αγκῖα- 
Πτ|5, (Υιιβϑίδηιβ, ν᾽ απείιιθ ΟΡ ΙΠηΔ 
[τ] αἰποιαηί, οαπ5 ΠΊΔΧΙΠΊ8. 
ΠΟΡΙ5. δἷῖ σαΐο παρεπάα, ἘΟΥΙΠῚ 
δαΐθιῃ {τὶὰτἢ ΠΡΌτοσαπ τί νείιι5{15- 
ΒΙΠη15, ἴἴὰ ΟΡίῚΠγιι5 (ΑΙ ΙΔ Πιι5. 
Τλυοτη) νΘΓῸ 8Δ]1ΟΥΙΠῚ ΠἸΌΓΟΙΙΙΠῚ 
μαθς δϑί πηαχὶπα {{ΠΠ|45, 4ποά 
ΟΡδύδη Ὡοϑίγατη ἰθοίοη65. ἀύοἢε- 
{ΥΡ]1, Πη646 ὮΙ {Γ65 ΠΌΤ ργο οι! σαηΐ, 
ΘΙ ΘΠΑῚ τηαχὶπηθ Θ]αναηί. (ΟἸατγ- 
Κίδπο 6η1ΠῈ ΔΟοΙαζ, ῬΙΙΠ1ΠῚ τι τηδ- 
ΠῸ5 {πῚΡῚ5 ΓΘ οθη561|6 [0116 τηδοτα 
νΕ] δ]1ῖα Ἰαθὲ σογγιρία. Ταπονατζαί, 
ἀειη4ς π΄ πηδηϊι5 σΟΥΓΘΟΙΓΙΧ 586 06 
νείογεβ ἰθοίίοηθα δταάδγαί 1η Ἰο- 
ΟἸΠΊ4 6. ΘΥαϑαγιπ ἀθίθο 5. 5810- 
οςποτεῖ, Ηᾷδο ἀπ 1 ΠΊΘΔΠΙΠΙΓΩ 
ΟΡροία ᾿ηἰοτηρθβίϊνα δοίη) δϑί, αἱ 
αυἃ 1115 Ιοςο]5 1η (Ἰατςαηο αηΐθα 
ϑουιρίυμῃ ἔπασι, ΠΤ τ πὴ ἔθ Πο- 
α16 σογίαπη 511. Ἰίδατα 158 58 η 6 



ΡΕΑΒΒΑΊΤΙΟ. 

εϑί Ἵδῖιϑα, οἷἵἋτῷ σαιάδδηγιθ ΠΟΡῚ5 
ἀδίοβς. 6556. δ]10ο5 ἄτπιοβ. ΠΡΥῸ5. ΟἸΠΠῚ 
(Ἰαγκίαπο εχ βοάξιῃ ἔοπία ἀδθγῖνα- 
ἴοβ, 41 1Π4 ἀδηγηα πλα]ΐο ΡΑΥΟΙα5 
Γεοοταπί, πὶ 4α]Ριι5 τεαϊηϊασταηίθβ 
τηδπιι5 ἢἰς 1Π|ς ἰαπίππη ἀδργθῃθηα!- 
Ταϊι5, σου οί γ 65 586 ρῖ5 4] 6 1η, 
564 4τ146 ΓΑΥΓῸ νΕΓΡ15 βουρίοσβ 46- 
{τηθπίαπῃ ᾿π π]6στιηΐ. ΝΑ τη ΚΝ ε- 
παίο σογγδοίογθϑ ᾿ἰθοίοη 65 γαοεπίϊο- 
Τ65 ΡΙετ Πα 116 ν 6] 1Π Τ]ΔΥΡῚΠ6 να] 
5ΌΡΓα νεύβασῃ Δ ἀ! ἀθγπηΐ ὈΓΙ5.1η85 
Ἰεσίοπα5. ΟὈ]Ι!ΘΥαγα νεσῖ, τη (τὰ- 
54 Π0 δι1{6 1 ΓΤΆΤΟ ΟἸἹΏΠΙΠΟ σοΥΓΘοίΙο- 
Π65 Δα ΠΙ 186 σαηΐ, εἴ 01 14 [οΐα 
αϑί, βε ρου ἔεγα 51Πη6 ἀδίῆηο. Ῥ͵ο- 
Ῥίεγ μος στησίπιτη ααπαίζιοῦ ΠΡ το- 
Ταχη Δ ΧΙ] ΠπΠ} εἴ ἴῃ ΤΕ 15 Ῥ]Θ 5416 
ΠΟΘ ΠΘ.ΠῚ Εἰϊδπὶ ἄα [ΟΠ115 1Ρ511|5 
1η 4016 Δ]14υἱὰ ΘΠ 5ΡΙΟΔΙΙ ΡΟΘϑ ΠΏ15 ; 
Ἰεοίοη6 5 ΘΠ ΘΟΓΙΓΙΠῚ ΠΟΥ 56 ΠΟ Π]- 
Ῥαγαηίθϑ 1ΠπΠῚ ΠΌΤ ΠῚ ΤΘΡΘΙΙΓΏΙΙ5 
νιτα ΡΟ 55 ΠΤ 5101 σοΟΠίγαχ 556 
ΕΧ Τη4]6 νῈ] σοῃϑοοῖδί!β νῈ] α1550- 
οἰδ15 νευθ]5 εἰ ϑ86 ΡῈ ρτορίευ δθϑὺ- 
ΤΑΙΙΟΠΘ ΠΣ ΠὈΥΔΙῚ Οσα]οσαΠ ἰαςι- 
Π85 511011556. Αἀ 415 Ἔχρ]επάδβ 
ΠΟΤῚ τεσδηίοσαϑ δίαιτα ἀδίθυοσ 5 
Δα ΒΟΙΒΟΘ ΑΙ δπηΐ, 411 δὰ ἐοηΐετη 
τεάϊγα νϊἀαπίαγ πδαπ6 114 ΤΠδδε- 
16 {1 Ἰασιπα θα .6 4115 ἰδΠῚ 586 06 
ἀείοττηδτη. Αἰαᾳας ἀεδίθυΊΟΥ 5 ΓΑ τη]- 
Πα ΠΡτοσαπ τ{ΠΠ|45 ῬΟΙ 55] 11ΠῈ 
1η Πᾶς τα ροϑιίίᾳ δϑί; ἰαπίιι5 δϑί 1ἢ 
115 ᾿η ο ΡΟΪΔ ΟΠ ΠῚ ΠιΠΊοτι5, δά Ὸ 
ΟΌΠΟΧΙΙ ἐπογαηΐ ΠΠ161Π1 δἴαπα δία- 
αἴο [ϑπθγα σου σης πη). [η646 ΔρΡ- 
Ραγεΐ Πιπάἀδιηθηίιμῃ, τ] Πγπη6 51- 
βἰβίθσ ροϑ515, 1105 10 γοὸ5 Δ6ο ΟΠ 
ῬΙΔΘΌΘΥΘ, τἰ 6δο5 δαιρθηΐεβ. 05 
ΘΕΙΏΡΟΥ ἴῃ ἀπ 10 5ἴτηιι5, 4114 τηθτη- 
Ῥγδη15 ἀδρδδαίασ, αυ14 ΠΡ ΈΠ115 11- 
ῬΓΔΙΙΟΓΙΤ. Ας αὐτὴ [4}1 τασθηίο- 
Τα σΟαΙσιΠῚ σΟΠΑΙ ΟΠ. ΡαΥνδ ΠῚ 
τ{ΠΠ| ἴα πῇ Ἔχ 115 ῬΕΥΟΙΡΙ ΡΟ556 1ἢ 
ΔΡεσίο 51 ροϑιίατη, παΐαϑ ἀἰχὶ 56- 
οὐπάδα [Δ .1Π14 6 σΟΙΊΡ]υγ6 5. ΠΡΤΟ5 
σοηΐοεσγα Ἰδοιοπππηηπα 1πΠ4ς6 Θχοοῖ- 
Ῥίαγιιπι ναγιείαίε δρραγδαίιμ) ΟὐἹ1- 
ΟΠ ΟΠἼΘΥΑΓΘ Ροίϊπ5 4π4Π} ἸΟςΠΠΡ16- 
ἴδγα, ϑδαίῖ5 6556 διδιίγαίι5 εχ δἃ 
ἀπαχη ΠΡ σιιπ Παπα ἴα πγι1{15 ν 1115 
ΟΟΥΓΕΙΡΙΠΠ) Οτ1451 ἰοίϊπ5 [ΔΠ111186 
ΘΧΘΙΏΡΙΔΥΓ ΡΓΟΡΟΏΪ. [5 διιΐθσῃ ΠΟΥ 
εϑί Κοποίιβ Εἰ (ΒΕῈ ΚΙΚΟΥΙ ,353) ἢΓ. 184 

ΙΧ 

10 151Π| ΒΕΘΘΑΓΊΟΠΙ5. ϑουρίιβ, ἰπ 
4 οτηηΐα Ῥ]αϊοηϊοα ᾿ησαηΐ ρύδο- 
[εΥ ΕΥΥ ΧΙ τη ΘΡυσ απ ἀἸδ]ορσίτη οἴ. 
πάθῃ Ρ. 4. 

Ἐχ 115, αι 46 ἡδίιισα ἀπ 1 
ΤΑΊ Ἱ]Π]τι ΑἸχΊΠγι15, αἰϊατὴ δ] ποσί, 
51 646 1πίθυ 56 αἰϊββϑεηίπηίΐ, ατ|86 
ῬΙΓδεοδρία ϑἰπὶ ορϑεύναηπάα. Ἠὸος 
ὈΌΙαπ6 νΙἀδηάιπη εϑί, π6 ΠΡτδτῖο- 
ΤΠ ΠΟΠΙΘΟί715 [ΕΓ ΘΥΑΤ115 ἄἀδοῖρῖα- 
ΤΏ. [Ιἴ4π6 51 πδαυϊ ἀπ ΑΓ, 
4π1η Ἰδοίϊο ΠΡΓΟΥ τ ΟΡ ΙΠΊΟΓΌΓΩ 511 
ντίτοϑ58, ἰθοίο βεουηάδγία απ86 Π|]- 
141 Δ]}16τῇ παρ εαΐ οἤδϑι θη τη, 1 
ἀδηλ πῇ 51Π6 ΡΘΓΙΟ1ο τΘοΙρΡῚ ροίεαϑί, 
51 68. 6χ νϑϑί16115 1ῃ ΠΠΌΤῚ5 ΟΡ. 15 
ἰγδα 1115 ἔδο!]θ δ]τοιζπγ ; 510 δαυΐοια 
ἅπερ δοίη 65 Δάθο ᾿ηΐοΥ 56 αἸϑίδηΐ, 
αὐ φαοτηοᾶο τιηᾶ ΕΧ αἰΐεγα παΐα δἱΐ 
Παϊια ρεύϑριοῖαβ, ἰδοίίοηα βεοπηάα- 
τα Ππδην15 δἰθσδη1] διθοία ΔὉ 
ΟΡΓΠΠοσι ΠΡτοσα τ ΘΟ Π 6 ῬΓο- 
Ποϊδοσπάστη εϑί, 51 αὐἱα [ογίαϑϑα 
1η46 ροϑβϑιί Ἔχίπ 1] ΠΈ4πῈ ἃ 56 η51 
ΠΕ4π6 840 πι5ῖ 8116 π||, Ἰηνεπίιτη- 
4π6 ἴα]α ΠΡγοσιπὶ ἀδίδγϊοσισῃ 16- 
οἴοηΙ ργαθίθεσεημπτη. 51 ἀδηϊαπα 
ἄπδα Ἰθοίοπα5. ᾿ΐα ϑπί σοτηραζα- 
ἴαθ, αὐ ΡΕΓ 56 ϑβϑρεοείαίδα. δῇρδε 
νεῖδε 6556 ροβϑιηΐ, 14 αιυοά βαερε 
1ῃ (ςΟ]]οσαίίοημα νευροσιτη εἰ [πῃ 
4115 τορι ἢί, τη 6]]ΟΥ 15 [δΙ1]18 6 
Ἰεςίῖο τεοιριθημάα εϑδί πἰροίς ἢτ- 
τηϊοῦα πιπαδιηθηΐο ἢἶχα. Ηΐϊβ5 ρσγδε- 
σαρίϊ5 οὔϑούναίβ ΤΠ] ν] δου 1η- 
ςοηῃδίδηϊζιαθ οὐ πε η εἴπιρίσϑα ἰεχ- 
τὰςπ]4τπ|6 ἜΧΏΙ 556. Τηδρὶ5 ΟΠΔΠ 
δηΐδα δα ορίϊπλοβ ΠΠΌ,οῸ5 ΔΟσοΟΙΏΤηΟ- 
ἀδίαμη. τ Ρ Τη15 εχ ῬΠΔΘάΟη6 πος 
Ἰισεῖ νιάθσθ, 41 (πὶ αρεῦίβ ἀἸσδη) 
αιυοα 56 η|10) ΠΟ ὈΓΤηυτη 56 σα η- 
ἄσππι [Δ..1]181 ΓΤ Θ]]ΟΥΕΠΊ Ο1ΠΔ ΠΟΠ- 
βίδπία Ἔχρῦθϑβιιβ 511. Ηδςο ἴῃ τα αὖ 
ῬΟϑ56Π 5 ρου οΥ6 5 εαϊίογεϑ 5θρε6- 
Γαγ6, Ὥονα δοοσιζαΐδαιιθ ΠΙΡΥΟΓΌΠῚ 
ΟΡΕΙΠοσπὰ ΟΟἸ]αίΙΟη 6, απ ΠῈ ΤΠ] 
1056 Ραζΐδνὶ, εἴοίισῃ δϑί. 

566 δὴ Γαρουιπηΐαγ 101], 4πο- 
τασῃ ἰαχίιιϑ οαχ ἀπαθιι5 [7η11115 σοη- 
ἢδίιϑ 5ιῖ. (ὐἶπ5 “ποατ6 σΈΠΘΙΙ5 
ΠΡγοσγαση αἱ οχίαγεϊ ϑρθο θη, ἴῃ 
ΑΡοΪορία, 001 (ὐυβϑίαηο ἀθϑαζαί 
51ΠΠ|115, ψαϊίοαηιιηι Ἐ᾿ (ΒΕ ΚΊΚοσὶ Ὁ) ΠΥ. 
1029, ἄς 41οὸ αἀἰδραίαν! σι πα] θη Ρ. 8, 
Δα θεπάμσμχῃ ρΡιΐαν!. 



Χ 

ΑἸτοΥ [οη5 ἰδχίπϑβ σοῃεϊηδίιτ ἐδδ- 
ηχογῖδ νοἴθ γι Π, 486 ΟἸΠΠΔ ΠΕΠΊΘΙΟ 
ῬΆ6Π6 ᾿πΠηϊΐὰ 5101, ἤδη ς Τ1Π]1 6 σ τη 
ῬΙΔΘΒΟΙΙΡ51, πἰ 68 5018 1] Ύ6η δἵ- 
46 Δάπιθ σοί, ααῖθιι5 νεῦρα ᾿ρ58 
ΒΟΥ ρίοτ 5 ΘΕΆ ΤΉ51 ἢἰς 1116 Ῥαυ]] 1 ΠῈ 
τηυπίαϊΐα δχϑοσιρία ϑαηΐ, 1118, απ] 115 
βϑηΐθηζία ἰδηζιη) βου! ρίουϊβ ἰδ ηρὶ- 
7, αἰροΐθ τῇ γ6 Π ὩΟβίγα ρΑΥ ΠῚ 
Ιάοηθα οὔ θσθῖη. 966 αοἰΐϊδπ 6δο- 
Τα 4086 ΤΓασδρίηιι5. ἰδϑί τ οηϊο- 
Τα, τι ἀρ ασία ἀἸσδη,, 5816 Θ ΧΙ ρ μΙ5 
εϑί {τποίπβ5; δάθο ϑοδίθηϊς νι 15, 
Δᾶ6ο ᾿πίθυρο δ] Οη1θι15 ϑηΐ ταΐου- 
ἰαᾳ.; ὈΙΘγαση4 6. σὐπὴ 1015 ἀδίθσιο- 
ΤΙΡτι5 σοΠϑρΡΙΓαηΐ, ΓαγῸ ἃ ΠΊΘΙΙΟΥΙ τ 15 
βίδῃηϊ, δἰϊδ} γαΥ] 15 ΠΟΡῚ5 σιρρααι- 
ἰδτΐ Ἰδοίίοη65, 4π86 ἴῃ ΠΡ τα Ρ]αΐο- 
ὩΪΟΙ5 ΠΟΙ Τα ροσίαθ ἰδηθῃ ν] ἀθηίαγ 
6556 νϑίδθ, Ασοθαϊί, εἴ βου! ρ ΟΥ̓, 
ααθι5 ἀθθϑιηι5 τΘϑ ΠΟ ηἶα, 586 ΡῈ 
Π11145 μα θαηλι5 δα οη65, απ] 115 
αἰροΐθ 6χ Ἰθριθιιβ ἀυί 5 ρασαίβ ροβ- 
βίηγια σοηΠάθγθ [Ιὴ ἢ15 ἰριίαγ 16- 
οἰἸοηΙθι1ι5 ΘΧϑο 6 η615 τηοάο αγαΐ 
ΟΡτι5. αἴᾳφπα ἀ6]θοίι, πα Ἰερθηίοι5 
ΙΓ τ τα απ παϑοθύαίαγ Ἰδοίιο- 
ΠῸΠῚ ῬΓΟΥΘΊ15 1Π ΠῚ ΠῚ π1016. Ηὸος 
δαΐοη ΤὩῸΠΘΓΘ ΕἸ ηαΙ [ἴἰὰ {πη- 
οἴιι5 6556 ΤΠ] ν]δοῦ, πἴ ροήβαδ- 
ἄδγα 5101 ροϑβϑϑίῃηΐ Ἰεασεηΐθβ π16 Π1]- 
ἰατὰ Ἰδο ΟΠ θτη, απ|46 Δ]16 πᾶ τὴ τ|1]1- 
ἰαΐθηι μα Έγα νἀ θγαίασ, 6 ΡΊΘχισ56. 

Ηδεςο βυηΐ Πιηἀαμηδηίΐα, ααθΡι5τα- 
ΠΘηΘΙΟηΘ Οπαίίζιοῦ αἸΔΙ ΟΡ ΟΥΓΠῚ 
ὨΪΠ νοἱ]α1. 1)6 115 ΠοΟβίγαΠ, ᾿Π ]Ο]11Π| 
ἀδρυις 6556 οούίαπ δ) ΠΙΠΊΠΠΊ, 
ΡΠ πβαπατη δα οἰποϊιπγ θηιοπααηαϊὶ 
ῬΟΒΒΘΠΊ115 {ΓΔ Π51Γ6. [ἢ απὸ ΟΡ οιηαο 
ἤᾶαῆς ΤΠ] Ιασο ΟὈΒΟΙν Δ ΠΔ1ὴ 
αἀπχὶ, αὖ ΡΥΪΠγ 1 ΠΕ ΔΘΓΘΙΓΘΠΊ, ΠΙ1ΠῚ 
νεῦρα δ8ι1ῖ5 1ἀοηθὶθ ἰαϑΕ ΠΟ Π115 
σοττγοροζαία δὲ σθῆϑι οὐδίϊοηὶδ εἴ 
τιδιι Πηστιαθ βίδα ροϑϑθηΐ, ἀθιηάα 
ποι ϑοθηααα νἹ ἀθγθπὶ ππυτὴ ν6] 

ῬΕΒΑΒΕΒΑΤΙΟ. 

δ]ταγατη ΟΡ ϑίαγθ, τῇῃθ 6] οἷν 
ΤΘ Δ 5ῖνα δου δα πιρἜ ηἄδγη 
Ραΐαγθη δα π6 486 ῬΥΟχίπη6 ἃ 
να ϑί15115 ἰγϑ 1115 αθαϑϑαί. ΑἸΙοσ τη 
δας 6 ΠῚ} ΘΙ ΘΠ 4ΔΠ61. σοηδίτ5. αὖ ροτ- 
ΠΟΒΟΘΓΘΙ, ΘαἸΠΠοη65 Ρ]δίοῃϊοδβ, 
ἀἸατία, ΠΠΌΤῸ5. σα] π|5ν15 ΘἜΈΠΟΙΙ5 ΡΘΥ- 
ΟΟΥΥ, 51 α14 ᾿ἴη646 ΘΟ] ΘΗ] 
εναάεγεί δα ΡΙαίοημθπη) Ἔχρυσρδη- 
ἄππι. (ΟΠΙ οί Π Ἰην ἢ ΔΓ ῸΓα 
645, ααϊρι5 ἸΘρ η15 Δ] 1416 ΠΟΥ] 
δεθούε ροβϑϑϑθηΐ Ποιηϊηθ5. Ρ]αίοηῖβ 
βία 1051, 1Π οίΪ5 ργοία]], δα 5 ν ΕΟ, 
486 Πιπάεϊηθηΐο ἴαϊσο σι ρογϑίγα- 
οἴδα ϑιιηΐ νῈ] νιο ἀρετίο Ἰαθογαηΐ 
νΕ] 4]18ΠΔ ΟὉ σδιιϑαῖῃ ἱπερίδα βαηΐ, 
ΟὈ]ΙνΊΟΗΙ ἰγαάσγα [δ5 ἄτιχι. 5684 468 
σοπϊθοίαγια 1 ταχίστη ὑΘΟΙρΡΙ ΘΠ α15 
Θά τηδῖου αΠΠσαηίϊα, δία σδιι- 
[ἴο οἵαΐ δαῃπιρεπάα, δα5 ἰδηΐιτη, 
4π46 νϑυιϑ! 1165 6556. ν] ἀδγεηΐαγ, 
αἸσπαβ ραΐαν!ὶ, 446 ἴῃ σοηϊαχίμμῃ 
ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΙ5 Δα {6 γθηΐατγ. 

Ετηδπηαδίοσιβ οἰϊαη μος δϑί, νϑῖ- 
Ῥὰ ᾿ἰπαυτγῖα ΠΡΎαυοσηγ ΟΠ558 δα- 
ἄεγα, νεῦρα Π0161η6 Ιηἰευργαίδη- 
{Πππ}Ὲ ᾿ΠΠη1558. Ἔχοπάθγα. Ηόοο νἱ- 
{{ππ| τη Ρ]5 ΠΌτο5 Ρ]δίοηϊοοβ ἀδἔου- 
τηδ.556 4π|8η} 1Ππ4|4 ΠΡ υῖ5 ΔΘ π]οη- 
Βίγαν: ϑίμπάιθη ρΡ. 30--45. [ηἴοτ- 
Ῥοϊ]δίοππηι ἴῃ Ῥ]αίοηΙοΙ5. σοα]οΙθτι5 
ΟὈνΙΔΥΠΠῚ ΠΊΑΡΉΤΙ5 58Πη6 δϑί πΠιπη6- 
Τι15. ΝΟΩ 50] 1} 5ησι]α νεῦρα, 564 
οἰ πΠΙν Θύβα 6 Θη 14.106 65 ΡεΥ- 
ῬοΎδη ἴῃ ἰαχίαπι ᾿σγαρϑοπηί. Ηἰ5 
Θχο θη 415 τηϑιοσθῖη Ορούαπ Πδ- 
νΑΝ] 41|81Π} ΘῈ ΡΘΥΟΥΘ5 δαϊΐογαϑ, 41 
ΠΙΠΊ1 1 να θδηΐι πΠσο5 Δα ΠΙΘΥΘ 
ΠΘΠΊΙΩΙ Ποχῖοθ. Αἵ ταγΐτ5 [δοίη 
Θδϑί, αὐ νεῦρα δϑϑοηΐ δαϊοϊθηάα ἢ 
ΠΠΌΓ15. οὐηηῖριι5 οἹηϊσθσα. πα6 πἰ 
ϑίδίηη οοι115 οσσυτγογθηΐ, βί611 8115 
οἸΓου τ ρΊΘηἀ8 σαΓαν]. 

Θαροζαβί, αὖ σοηρα Πα] σι, α111- 
Ῥα5 ἴῃ δαποίδίοησδ οὐ (ἃ τι5115 501, 
τἀ] Δ} ΡΓΟΡΟΠΔΠΊ. 



ΝΟΤΑΚΌΜ ἹΝΌΕΧ, ΧΙ 

ΝΟΤΑΕΟΜΎΊΎΝΌΕΣ, 

Β (Βεκκεοιῖ 90) ΟἸαγκίδμιβ ϑῖνε ΟΧχοη θη 515 ϑῖνα Βοα]θίδηιϊβ. 

ς Οτιυβίδηιϊβ 5δῖνα ΤΟΙ  ἢ515. 

Τ) (Βεκκεεῖ ΠῚ) Ννεπηρίαβ 185. 

Ε (ΒΕΚΚΕεΙ .5) ΒΕ ϑϑδυΟη15 ΠΡ ΘΥ σῖνα νεηθίιϑ 184. 

Ε (Βεϊκοῖ Ὁ Μαιοδῆτϊ5. 1029. 

. ἘΘορηςοΥο5 τηδηπ5 ΠΡτοσατῃ Β ( Ὁ Εὶ Ε' σ!σηϊῆσανι {6715 Ὁ ς ἃ 6 

ΝοίΙ5 οἱ 41 ᾿ηάϊσανὶ τηδητ|5 ὈΥ1Ππ|85 (ν4146 γεοθηΐθ5) [Ὁ] οσατὶ ΠΟ ΥΙ5. 
ς ἢ ᾿πϑουζούαμ, ποί5. ο3 412 τηδητι5 ΘΟ 5Θοη45. 

Βαεῆηρσθηβ Ὁ, Ταπηρ η5 ο, ΓΕ ΠΏ  ΘΏ5 «ἃ 50Ὑ1051; 51 ΤΏ Δ η1|5 ΓΘ θη 5 νερὰ, 
4086 ἸΔῈ πὴ Δ]14}18πΠΔ ροΥρθϑϑα απ!}Π601]11ἃ δγαπί Ἰθοίι, τὰ τααϊηΐεργανὶι 
ΤηΔ ΧΙ ΔΙ ὈαΙΐθη βϑοπία ΠΡτὸ5 ἀδίθυιογθθ, ταἴὐ ρυϊβίϊηαθβ ἰθοίο 65 
ῬΙΟΥΒΙ5 ΟΡ] ογαγαῖ, [ἃ ᾿ΠΊΡΥ 15 ἴῃ (Ἰαγκίαηο δοίη 6556 νεμειηθη- 
{55:16 ἀοΙθπάπτῃ δϑί. οἵ. ον. (ουηπλεπηΐ. Ρ. 118. 

Ηο5 Πργο5 ἴρ56 σοηία]!; δἰϊαποῖ (Ἰαγκιδηὶ Ιοςοσ, 46 ααϊρι5 ροβίθα 
ααυθιίανι, ἄθηπο ᾿ηϑραχοσιηΐ Κα] οἱ ᾿ηἰογοβαθηία Ναί συκίοας Ὀ10]10- 
ἴπθοαρ Βοαϊθίαπαρ ἰηρσγαπὶ Βυνγαΐθυ. 

Ιη Ἰδοιοπῖιι5 ΠΡτοσύατη ΔΗδγθη15 ἀρ ἢ 1551 Πγ115 ἔπ]; 564 Πα 6 ο ΤῊ]Π] 
ΒΌΠ5Ι, πὖ 51 ππι1ι5 ΠΡΘΥ νου οτπ ἰοΐα δαβουρίο Ππαρεῖ, δου βἰπα 
Ἰοίᾳ δαἀβογιρίο, Ἰδοϊοηθιη οὐπὴ ἰοΐία δαἀβοσγιρίο ἀποτι5. Π| Υ15 {ΠΡΌ ΘΥ Ια. 
εἰ δοσθηΐιβ νϑ] βριγιία 5. ΟΠ]5505 Γαγο ἰδ ηΐατη 1Π 4] σΔΥΘΠ1. 

Θί6 1114 1 ποί15 δι σηϊῆοδΐ ἀπάτῃ 116 ΓΔ ΠῚ ΘΥΔΘΔΠ1. 

Θί6]1α16 τοχίαϊ ᾿ηβοτία Ἰδοιηδηη ν ΘΥΟΥ ΠῚ 5ΙΡΏΔΥ]. 

ΜΘ 586 06 Π1615 σοῃί οί 715 Δ σου} 51. 

ΨψεΥῖρα, 46 ϑπα ΠΡτοσ πὶ ΟΡΘ ἴῃ ἰοχίιπι ΓΘΟΘΡΙ, 5.611115. 1Π0]1151-. 

Οποιδβουηαια 46 νουϊαίθ σο]] αἰ οη15 τηθαθ ἀπ απ, ποίαϑ ΠὈτο- 
ΤΌΤΩ τιη615 (.) οἸΓΟυΤΊ 464]. 

Νοίαϑβ δχ δβιηθηά. Β, ἴῃ τὰ5. Β Π0]1ΠῈ δὶς 1 ουρυθίοσβ, α1α51 οιηβη- 
ἀδίϊο νεὶ γαϑιιγα ρυπλΔ 6 ΠΊΔη115. 511; ἀθοίαγ, Πἰδὶ σοπίγαγιαση δἀποίαςαπη 
Θβΐ, 561 ΡΟ ΥΓ ΓΘΟΘΠΓΊ ΟΣ 5 τη η]Ριι5. 



ΧΙ ΝΟΤΑΚΌΜ ἹΝΌΕΧ. 

Αα ΠΠΡΕ6]1ο5 πη6ο05 πα ]σαη 05 Π15 ΠΟΙ Ρ ΘΠ (115 115115 511Π|: 

5Ρ6ς. οὔΐ, ΞΘΡΘΟΙΠΊΘΠ ΟΥ̓ Ισατ δα Ῥ]αΐοπθπὶ εἰ (θη βου!ηπτη ροΥ-, 
(ἸΏ6Π5 (σοἰηρ. 1867. 

ς, ΡΙ. (οτητηξηίδίοηδϑ Ρ]αϊομίοαα ΠΠΡΤῸ 411 ΠΟΥ ΙὰὙ Ἐπ ϑίρστσιιϑϑ 
ΝνῦγΖΌ. 1868 Ἰηϑογίδα. 

Ν. , Νόνδε (οχϊηπηθηϊδίίοηδβ Ρ]αίοηϊοας Δ ΊΓΟΘΌ. 1871. 

Θιμπαϊθη. ϑίμπαϊεδη Ζαῦ (ἀοϑοῃιοῆίο 465 Ρ]αςοηΊϑοηθη Τοχίος Ν ὑγΖ. 
1874. 



τὺ ΟΥΘΒΩΝ 
ὉΝ - πο ἐφ [ἢ περὶ οσίου, πειραστικός 

πὰ ΤΟΥ ΤΑ ΘΟ ΟΥ ΠΡΟΣ ΟΤΑ 

Ὁ ΘΥΦΕΩΝ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ [511] 
Ῥ-: ἃ 

1. Τί νεώτερον, ὦ Σώχρατες, γέγονεν, ὅτι σὺ τὰς ἐν Α 
“Ἱυχείῳ χαταλιπὼν διατριβὰς ἐνθάδε νῦν διατρίβεις χερὶ 
τὴν τοῦ βασιλέως στοάν; οὐ γάρ σου χαὶ σοί γε δίχη τις 
οὐσα τυγχάνει πρὸς τὸν βασιλέα ὥστιξρ ἐμιοί. 

τ Ἐῶ: τὐδέοὺ δὴ ιϑηναῖοί γε, ὦ Εὐθϑύφρον, δίχην αὐτὴν 
χαλοῦσιν, ἀλλὰ γραφήν. 

ΕΥ̓Θ. .Τί φής; γραφήν σέ τις, ὡς ἔοιχε, γέγραπται; 
οὐ γὰρ ἐχεῖνό γε χαταγνώσομαι, ὡς σὺ ἕτερον. Β 

Σῷ. Οὐ γὰρ οὖν. 
1ο ΕΥ̓Θ. λλὰ σὲ ἄλλος; 

ΣΩ, Πάνυ γε. 
ΕΥΘ. Τίς οὗτος; 

σῷ θυ δ αὐτὸς χάνυ τι γιγνώσχω, ὦ υϑύφρον, τὸν 
ἄνδρα" γέος γάρ τίς μοι φαίνεται χαὶ ἀγνώς" ὀνομάζουσι 

τ μιέντοι αὑτόν, ὡς ἐγῴμιαι, Μέλητον. ἔστι δὲ τῶν δήμων 
Πιτϑεύς, εἴ τινα νῷ ἔχεις Πιτϑέα Μέλητον, οἷον τετανό- 
τριχα χαὶ οὐ πάνυ ξεὐγένειον, ἐττίγρυττον δέ. 

εὐϑύφροων ἢ πεοὶ ὁσίου ΒΏΕς, οἴ. Ν. ζ. Ρ. 111, τόο, δίπα!θη Ρ. 4; 5» 
Πλάτωνος Ῥταρτηϊϑις Β, πειραστιπκὸς Δ4α. Ἐ δε ὰε νἱάοίαν 

5 Οὔτοι --- ὁ γραφήν ΤΊ Ποπι. Μαρί βίου 5. ν. δίκη ν. 83 Ἐ. 

3 σοί γε Β(}.: σοὶ Ἐ 5 οὔτε « Β: οὔτε Ὁ | νοσαἰϊντηη εὐϑύ- 
φρωῶν ῬΥΔΘΡΘηΐ ΒΘ ΠΊΡΘΓ ΒΟ), εὐϑύφρον σΟΥΤΙΡΊΙΗΪ 5ΘΙΊΡΟΥ μά, οοη- 
βίδῃηϊου εὖ ̓ ϑύφρον Ε,, Ὧ151 π0] ὈΟΠΕΓΑΛΙ απ ΠΟΙΔ ΘΙ ΤΟΣ ὃ γὰρ ΒΟ.: 
γάρ που Ἐ, | ἐκεῖνό γε ΒΟ ΕΑ: ἐκεῖνο 1) ] σου καταγν. ἨΠΓΞΟΪΡ ἀι- 
οἴοτθ Βίβρῃδῃο, 41 ἰδηθη σοὺ 6Χ ποῦ ΠΟΥΓΟΧΙΕ | σὺ Β(]): σύ γε 
ἘΔ, σύγ ς 13 τὸ ΒΟ): τοι Ἐ| γιγνώσκω ΒΟ): γενώσπκω ἘΣ, 
γιγνώσχων Ὁ 15 μέλητον Β()6: μέλειτον Ἐς | τῶν δήμων ΒΟα: 
τὸν δῆμον Τῆς, τὸν δημων (414 σαρῖα ἡ. ποη ΠΙ4ι60) 1), οἵ. (ομοί 
ΨΥ. θεοί. Ρ: 5280. πόον 88: οι, ΒΕΓΠΕΣΟΝ ΡΆΓΑΙΠΡ. Ρ- 63 
16 εἴ τιν ἴῃ τα5. Εἰ νῷ ΒΟ: ἐν νῶ Ἐ;, αἱ οἴ. 46 τερ. ΝῚ 490 Α εἰ νῷ 
ἔχεις ] μέλητον Ἐ,, οοα ῃ ΘΧ δ: 6Π6. 

Ῥίαίο υοῖ. 7. Ἱ 



“- ΠΛΆΤΩΝΟΣ Πρ ν:.; 

ΕΥ̓Θ. Οὐχ ἐννοῶ, ὦ Σώχρατες" ἀλλὰ δὴ τίνα γραφήν 
σὲ γέγραπται; 

ΣΩ, Ἥντινα; οὐχ ἀγεννῆ, ξἔιιοιγε δοχεῖ᾽ τὸ γὰρ νέον 
ὄντα τοσοῦτον πρᾶγμα ἐγνωχέναι οὐ φαῦλόν ἐστιν" ἐχεῖνος 
γάρ, ὥς φησιν, οἶδε, τίνα τρόπον οἱ νέοι διαφϑείρονται 
καὶ τίνες οἱ διαφϑείροντες αὐτούς. χαὶ χινδυνγεύει σοφός 
τις εἶναι" χαὶ τὴν ἐμὴν ἀμαϑίαν κατιδὼν ὡς διαφϑείρον-- 
τος τοὺς ἡλιχιώτας αὐτοῦ, ἔρχεται χατηγορήσων μου ὡς 
πρὸς μητέρα πρὸς τὴν πόλιν. χαὶ φαίνεταί μοι τῶν 
πολιτικῶν μόνος ἄρχεσϑαι ὀρϑῶς" ὀρϑῶς γάρ ἐστι τῶν 
γέων πρῶτον “ἐπιμεληϑῆναι, ὅπως ἔσονται ὃ τι ἄριστοι, 
ὥσττερ γεωργὸν ἀγαϑὸν τῶν γέων φυτῶν εἰχὸς πρῶτον 
ἐπιμεληϑῆναι, μετὰ δὲ τοῦτο χαὶ τῶν ἄλλων" χαὶ δὴ χαὶ 
Μέλητος ἴσως πρῶτον μὲν ἡμᾶς ἐχχαϑαίρει, τοὺς τῶν 

γέων τὰς βλάστας διαφϑείροντας, ὡς φησιν" ἔπειτα μετὰ 
τοῦτο δῆλον ὅτι τῶν τιρεσβυτέρων ἐπιμεληϑεὶς σπελείστων 
καὶ μεγίστων ἀγαϑῶν αἴτιος τῇ πόλει γενήσεται, ὡς γὲ 
τὸ εἰχὸς ξυμιβῆναι ἐχ τοιαύτης ἀρχῆς ἀρξαμένῳ. 

Π. ΕΥΘ. Βουλοίμην ὁ ἄν, ὦ Σώκρατες, ἀλλ᾽ ὀρρωδῶ, 
μὴ τοὐναντίον γένηται. ἀτεχνῶς γάρ μοι δοχεῖ ἀφ᾽ ἑστίας 
ἄρχεσϑαι καχουργεῖν τὴν σιόλιν, ἐπιχειρῶν ἀδιχεῖν σέ. 
χαί μοι λέγε, τί καὶ ποιοῦντα σέ τ διαφϑείρειν τοὺς 
γέους; 

Σῷ. ἄτοπα, ὦ ϑαυμάσιε, ὡς οὕτω γ᾽ ἀκοῦσαι.. φησὶ 
γάρ μὲ ποιητὴν εἶναι ϑεῶν, χαὶ ὡς χαινοὺς ποιοῦντα 
ϑεούς, τοὺς δ᾽ “ἀρχαίους οὐ νομίζοντα, ἐγράψατο τούτων 
αὐτῶν ἕνεχα, ὡς φησιν. 

ΕΥ̓Θ. Μανϑάνω, ὠ Σώλρατες" ὅτι δὴ σὺ τὸ δαιμόνιον 
φὴς σαυτῷ ἑἕχάστοτε γίγνεσϑαι. ὡς οὖν χαιγοτομοῦντός 
σου περὶ τὰ ϑεῖὰ γέγραττται ταύτην τὴν γραφήν, χαὶ ὡς 

το βουλοίμην --- 56 ἐγράψατο ϑ1ο0Ρ. ἤοτι]ερ. 4, οὐ 

3 ἔμοιγε ΒΓΕ: ὡς ἔμοιγε οα γᾺ κατιδῶν (1), σοι. οα 8 
μοῦ 5ΒΌΡΥΆ ΝΘΥΒΙΙΠῚ 864. ἘἙ | ὡς ΒΟ: ὥσπερ Εὰ ο [πρὸς] τὴν 
(ορδεῖ, 4υὶ ργαβροϑβιἐοποηῃ ἀε]εῖ ἀρ απο, 5] Ξοῦνυ: δῃίθοϑαιϊί, 
οἵ, νδῖ. 1δςί. ῥ. 164 ΤΟ ΡΓπι5 ὀρϑῶς 464. πί νἀ εἴα α 14 μέ- 
λητος ΒΟ ς: μέλιτος Ἐς 1 ἐκκαϑιαρεῖ Η!ΠτβοΠΙρ 15 τὸ μετὰ 
ἩΠΥϑΟΠΙρ τό δῆλον ὦ οτι ΒΕ: δηλονότι ς 18 συμβῆναι Ἐ, 
19 ὀρρωδῶ ), 564 ὀ 6Χ διηθπά. ΒΟΥΡϑὶ: οἵ Ῥυϊογοιη ρ δαά. ἃ 
20 δοκεῖς 1Ὁ) 24 οὕτως ἀκοῦσαι ϑίοΡδξκι5 25 γάρ ἼῈ ποιητὴν 

εἶναι ΒΟ); γὰρ ποιητὴν εἶναι, με Ἐὶ 27 φησιν Β: φησίν (, φησί κ 
1), φησί Ἐ, 30 σου ΒΌΡΓΑ νούϑιπῃ δἀά. Εὶ αἰ νἀ δία | ϑεἰὰ 9: 
ἘΟΙῚ: ' 

ΙΟ 

15 

20 

25 

30 



10 

9 ΕΥ̓ΘΥΦΡΩΝ τῇ 

διαβαλῶν δὴ ἔρχεται εἰς τὸ διχαστήριον, εἰδὼς ὅτι εὐδιά- 
βολα τὰ τοιαῦτα πρὸς τοὺς πολλούς. χαὶ ἐμοῦ γάρ τοι, 
ὅταν τι λέγω ἐν τῇ ἐχχλησίᾳ περὶ τῶν ϑείων, προλέγων 
αὑτοῖς τὰ μέλλοντα, καταγελῶσιν ὡς μαινομένου. χαίτοι 

οὐδὲν ὃ τι οὐχ ἀληϑὲς εἴρηχα ὧν προεῖπον, ἀλλ ὅμως 
φϑονοῦσιν ἧ ιεῖν γᾶσι, τοῖς τοιούτοις. ἀλλ οὐδὲν αὐτῶν 
χρὴ φροντίζειν, ἀλλ᾽ ὁμόσε ἰέναι. 

ἘΠΕῚ ΣΟ, ᾿Ὡ φέλε Εὐϑύφρον, ἀλλὰ τὸ μὲν καταγελα- 
σϑηναιῚ ἴσως οὐδὲν πρᾶγμα. “ἰϑηναίοις γάρ τοι, ὡς ἐμοὶ 
δοκεῖ, οὐ σφόδρα μέλει, ἂν τινα δεινὸν οἴωνται δῖναι, 
μὴ μέντοι διδασχαλικὸν τῆς αὑτοῦ σοφίας" ὃν δ᾽ ἂν χαὶ 
ἄλλους οἴωνται ποιεῖν τοιούτους, ϑυμοῦνται, εἴτ᾽ οὖν 
φϑόνῳ, ὡς σὺ λέγεις, εἴτε δὲ ἄλλο τι. 

ΕΥΘ. Τούτου οὖν πέρι ὅπως ποτὲ πρὸς ἐμὲ ἔχουσιν, 
οὐ πάνυ ἐπιϑυμῶ πειραϑῆναι. 

ΣΩ, Ἴσως γὰρ σὺ μὲν δοχεῖς σπάνιον σεαυτὸν 7ταρ- 
;ν Ἁ Λ 2 2 ,ὔ δὰ -» ἵ; 

ἔχειν χαὶ διδάσχειν οὐκ ἐϑέλειν τὴν σεαυτοῦ σοφίαν" 

20 

25 

ἐγὼ δὲ φοβοῦμαι, μὴ ὑπὸ φιλανϑρωπίας δοχῶ αὐτοῖς 
ὄ τί περ ἔχω ἐχκεχυμένως σιαντὶ ἀνδρὶ λέγειν, οὐ μόνον 
ἄνευ μισϑοῦ, ἀλλὰ χαὶ προστιθεὶς ἂν ἡδέως, εἴ τίς μου 

ἐϑέλοι ἀχούειν. εἰ μὲν οὔν, ὁ νῦν δὴ ἔλεγον, μέλλοιέν 
μου χαταγελᾶν, ὥσπερ σὺ φὴς σαυτοῦ, οὐδὲν ἂν εἴη ἀηδὲς Ἐ 
σεαίζοντας χαὶ γελῶντας ἐν τῷ δικαστηρίῳ διαγαγεῖν, εἰ 
δὲ σπουδάσονται, τοῦτ᾽ ἤδη ὅπῃ ἀποβήσεται ἄδηλον σιλὲν 
ὑμῖν τοῖς μάντεσιν. 

ΕΥ̓Θ. ἀλλ᾽ ἴσως οὐδὲν ἔσται, ὦ Σώχρατες, πρᾶγμα, 
ἀλλὰ σύ τε χατὰ νοῦν ἀγωγιεῖ τὴν δίκην, οἶμαι δὲ χαὶ 
ἐμὲ τὴν ἑμήν. 

ο ᾿Αϑηναίοις --- τ3 ἄλλο τι ϑῖο!". ογερ. 4, 97 

: διαβαλῶν πὶ νϊάφδίυγ Ἐ: διαβαλὼν ΒΟ) 6, ἐν αἀλλῳ διαβάλλων 
1η τηδῦρ. 866, ἢ 3 ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἴῃ τα5. Τὶ 4 ̓ μα[ἐνομένου 
καίτοι) Ἰπο]ιι58 1Π Υ85. Εἰ 6 πᾶσι (πᾶσιν 1)) τ. τ. ΒΓ): καὲ πᾶσι 
τοῖς τοιούτοις 1ῃι Τα5. Κ᾿  χοὴ ΒΟ): δεῖ Ἑ 1 ὁμόσε ΒΕςα: ὁμόσω 
αἱ νϊάδίαγ (, ὁμόσσε αἱ νἀ είν Ὁ 8 φίλε εὐϑύφρον ἴῃ ταϑ5. Εἰ 
το δεινῶν αἱ νἀ δία 1), σοττ. α ΤΊ: [ἢ μέντοι] ἸΠΟ] 58 1 ἴῃ τὰ5. Ε] 
αὑτοῦ ΒΕΑ: αὐτοῦ (, αυτοῦ Ὁ τ ὅτι περ ἔχω Ὁ): ὅτε παρέχω 4] 
ἐκκεχυμμένως τιὶ ναί 1), σοΥγ. αὶ 22 καταγελᾶν, 5ΕΙΊΡΟΥ ϊ 
1ηΠη1Πν1 σαγαηΐ ᾿οΐα Δα σορίο 1 ἴῃ Β | αὑτοῦ 1), σοττ. ἃ 23 δια- 
γαγεῖν Ἐ,, 564 » ἴῃ ΓΆΒ. 24 σπουδάσονται ἜἘΡοεά: σπουδάζοντας 
ΒΕΘ, ὅπῃ ΒΟΘ.: ὅποι Ἐ | παντὶ πλὴν Δ ΟΆΪΓΑΡ ἴῃ ΕἼΘΟΚαοἱδ5. ἀπ 8]. 
ΝΟ]. το7. (1873) Ρ.32 26 ἴσως οὐδὲν ἔσται ΒΟΡ.: οὐδὲν [ἴσως ἔσται] 
ἸΠΟΙτ5α 1ἢ τὰ5. Εὶ 27 σύ γε Βίαρμδηιϑ | ἀαγωνιεῖ Β.): ἀγωνιῆ (Εὰ 

1 



4 ἰ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 4 
Ι , 5 , , , Ιν. σῷ. Ἔστιν δὲ δή σοι, ὦ Εὐϑύφρον, τίς ἡ δίκη; 

, 2 Χ δ) , 

φεύγεις αὑτὴν ἢ διώχεις; 
ΕΥ̓Θ. “ειώχω. 
ΒΕ ΠΥ: 

ΕΥ̓Θ. Ὃν διώχων αὖ δοχῶ μαίνεσϑαι. 
Σῶ, Τί δέ; πετόμενόν τινὰ διώχεις; 

Ἶ - ἐξ, , 4, , 5) 

ΕΥ̓Θ. Πολλοῦ γε δεῖ πέτεσθαι, ὃς γε τυγχάνξδι ὧν δὺ 
μάλα πρεσβύτης. 

ἘΟα Τ τ οὗτος; 

ΕὙΕ Ὁ ἐμὸς πατήρ. 

Σῶ Ὁ δ “ὦ βέλτιστε; 
ΕΥ̓Θ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΣΩ, Ἔστιν δὲ τί τὸ ἔγκλημα χαὶ τίνος ἡ δίκη; 
ΕΥ̓Θ. Φόνου, ὦ Σώχρατες. 

ΣΩ, Ἡράχλεις! ἢ που, ὦ πὐϑύφρον, ἀγνοεῖται ὑπὸ 
τῶν ττολλῶν ὑπῇ ποτὲ ὀρϑῶς ἔχει. χ οὐ γὰρ οἰμαί γε τοῦ 
ἐπιτυχόντος ὀρϑῶς αὐτὸ πρᾶξαι, ἀλλὰ πόρρω που ἤδη 
σοφίας ἐλαύνοντος. 

ΕΥ̓Θ. Πόρρω μέντοι γὴ Δία, ὦ Σωχρατες. 
Θ᾿ ΡΝ ς { ν ς ᾿ - 

Σῷ, Ὥστιν δὲ δὴ τῶν οἰχείων τις ὃ τεϑνεὼς ὑπὸ τοῦ 
- ’ ὉΝ - ΄ Β] Ν 27 χ ς Ν 2 

σοῦ πατρός; 1; δῆλα δή" οὐ γὰρ ἂν πού γ8 ὑπὲρ ἀλλο- 
τρίου ἐπεξήεισϑα φόνου αὐτῷ. 

ΕΥ̓Θ. 7 ελοῖον, ὦ Σώχρατες, οτι οἴει τι διαφέρειν, 
) 2.5“ 

εἴτε ἀλλότριος εἴτε οἰχεῖος ὃ τεϑνεώς, ἀλλ᾽ οὐ τοῦτο 
͵7ὔ πο ΓΟ ,ὔ , ς , 

μόνον δεῖν (φυλάττειν, εἴτε ἕν δίχῃ ἕχτεινεν ὃ χτείνας εἴτε 

1 ἔστικ (» ἐτάβ8) 81): ἔστι (Ἐ 6 δ. Β: δαὲ Ὁ 7 ὃς γε 

ΒΟΒῈΕ: ὃς γε δὴ ἃ το ὁμὸς (᾿, οὐ ἴῃ ΤΛΔΤΡ. (, 564 σοτγθοΐου νο- 
1π|556 νά οί οὐ, πἰ οϑϑαῖ οὑμός 13 ἐστι κ ζω Ε΄ 54) Β1): ἔστε 
ΘΙ ΕΠ ΕΕΙ9Σ ἯΙ δὴ Εὶ ἘΝ τὴ (ΟΣ ἰοοιδῦς ὦ τό... ΕχοΙαι νΘΥΡΙ 
1Π ΠΗ] Εν τ15 68 ΠῚ ΓΟ ΠῚ 5] ΡΠ ΠΟΔη5, 4π|46 4118115 511 δαὶ φποτηοο ταοΐα 
Παΐ, ϑοογαΐθϑ πασαΐῖ να]ρὸ 1π|6 116 ΟῚ, ἘΠ ΠΥ ΡΏΓΟΠ ΕΟ ΠῚ ΔΟΟΥΌ 6 ὙΠ΄ 6Π8, 
411 σα ραΐγοπ δοσιιδαΐ, 14 56. 1πηῚ 6]  σοσα 5 ]]Πσεΐ οσίεπάδί; ΠδΠ 
ΠΘΩ16 ΟΧ 5ΠΡΘΙΓΙΟΓ 115. Δι Γ] ῬΟΙΘΘὶ νΕΓΡΌΙ ἔχει σα] οί πη) ΠΕΟ 6 
αποα 5οαυϊίανγ ὀρϑῶς αὐτὸ πρᾶξαι απὸ γτοίογαϊασ παρθεῖ. ΕἼΕΘΓΙ 
δἴίαπι ροΐοϑσί, αὖ ἴη Ἰοσιτη νοςῖὶς οχίγαβαθ (ϑῖνα θὰ εὐσεβεῖν εἶνε 
4]1ὰ {||} σι σα ϑϑοσι πο ΕΧ ῬΥΟΧΙ ΠΟ νου πὶ τείγασίππ) ὀρϑῶς “ 
Μδανιρ αανοῖϑ. ᾿Ρ. 266. Οὐά 1πἰοτοι θυ, ἀρΡαϊεῖ ἘΧ 115, ατἋ}δ6 
ἸΘΡΊΠ5 Ο το 7)» ΟἿ; Βἰπαϊε δ Ρ..23 
ἐπιτυχόντος εἰνσδι ἘΔ, ΙΝ ὦ: 9: ῬΣ 

17 ἐπιτυχόντος ΒΟ: 
18 ἐλαύνοντος 1), 566 ος 1ῃ 

185. 19 δία ΒΟΌΕ 20 ἔστι (ν ΕΥα58) Β1): ἔστε ΓΕ δὲ δὴ 
ΒΟ ΞΟΘΈ ΟΝ ΣΡ: τοῦ [τεϑϑεῶς Ὁ): τεϑυνεις. ΒΟ 21 ἢ ΕΡα: 
ἡ Β εἰπ| να δία 19 δηλαδή ΒΕ ποὺ γε1): ποτε 4Ἴ που ὑπέρ 
761 22 ὅτι 88 ξήμεισθα Β: ἐπεξήεισϑα (1), ἐπεξίησϑα τῶ πατρὶ Ε, 
564 νεῦρα τῶ πατοὶ Ῥυποί5. ποίαν 
ΡΠ» ΘΙ. 8 

24 τεϑνειῶὼς ΒΟΡΕ 
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4 ΕΥ̓ΘΥΦΡΩΝ 1) 

μή, χαὶ εἰ μὲν ἐν δίκῃ, ἐᾶν, εἶ δὲ μή, ἐπεξιέναι, ἐάν σξρ. 
ὃ χτείνας συνέστιός σοι χαὶ ὁμοτράπεζος ἢ. ἴσον γὰρ τὸ 
μέασιια γίγνεται, ἐὰν ξυνῇς τῷ τοιούτῳ ξυνειδὼς χαὶ μὴ 
ἀφοσιοῖς σεαυτόν τὲ χαὶ ἐχεῖνον τῇ δίκῃ ἐπεξιίύν. ἐπεὶ 
Ὁ γε ἀποϑανὼν πελάτης τις ἣν ἐμός, χαὶ ὡς ἐγεωργοῦμεν 
ἐγ τῇ Νάξῳ, ἐϑήτευεν ἐχεῖ σεαρ᾽ ἡμῖν. παροινήσας οὐν 

καὶ ὑργισϑεὶς τῶν οἰχετῶν τινι τῶν ἡμετέρων ἀποσφάττει 
αὐτόν" ὃ οὖν πατὴρ συνδήσας τοὺς σεόδας χαὶ τὰς χεῖρας 
αὐτοῦ, καταβαλὼν εἰς τάφρον τινά, πιέμττει δεῦρο ἀνδρα 
χδυσόμενον τοῦ ἐξηγητοῦ ὃ τι χρείη ποιεῖν. ἐν δὲ τούτῳ 
τῷ χρόνῳ τοῦ δεδεμένου ὠλιγώρει τὲ χαὶ ἠμέλει ὡς ἂν-- 
δροφόνου χαὶ οὐδὲν ἐ ὃν πρᾶγμα, εἰ χαὶ ΠΣ κα 7ίξρ 
οὖν χαὶ ἔπιαϑεν. ὑπὸ 7ὰρ λιμοῦ χαὶ ῥίγους χαὶ τῶν δεσ- 
μῶν ἀποϑνήσχει, πρὶν τὸν ἄγγελον παρὰ τοῦ ἐξηγητοῦ 
ἀφικέσϑαι. ταῦτα δὴ οὖν χαὶ ἀγαναλτεῖ. ὃ τὸ πατὴρ 
χαὶ οἱ ἄλλοι οἰχεῖοι, ὅτι ἐγὼ ὑπὲρ τοῦ ἀνδροφόνου 
τῷ πατρὶ φόνου ἐπεξέρχομαι, οὔτε ἀποχτείναντι, ὥς 
φασιν ἐχεῖνοι, οὔτ΄ εἰ ὁ τι μάλιστα απτξλτεινεν, ἀνδρο- 
φόνου γ ὄντος τοῦ ἀποϑανόντος, οὐ δεῖν φροντίζειν 
ὑττὲρ τοῦ τοιούτου. ἀνόσιον γὰρ εἶναι τὸ υἱὸν πτατρὶ 
φόνου ἐπεξιέναι" χαχῶς εἰδότες, ὦ Σώχρατες, τὸ ϑεῖον 
ὡς ἔχει τοῦ ὁσίου τε ττέρι χαὶ τοῦ ἀνοσίου. 

Σῷ, Σὺ δὲ δὴ πρὸς Διός, ὦ Εὐθύφρον, οὑτωσὶ ἀχρι- 
βῶς οἴει ἐπίστασϑαι τιερὶ τῶν ϑείων, ὅττῃ ἔχει, χαὶ τῶν 
ὁσίων τε χαὶ ἀνοσίων, ὥστε τούτων οὕτω πραχϑέντων, 
ὡς σὺ λέγεις, οὐ φοβεῖ δικαζόμενος τῷ πατρί, ὅπως μὴ 
αὐ σὺ ἀνόσιον πρᾶγμα τυγχάνῃς πράττων; 

ΕΥ̓Θ. Οὐδὲν γὰρ ἄν μου ὄφελος εἴη, ὦ Σώχρατες, 

5 ἐγεωργοῦμεν ---Οα ἡμῖν ΤΒοΙη. ΜαρίΞξέετ 5. ν. ϑής Ρ. τγ6 ΕΒ. [ τὸ πεὺυ- 
σόμενον --- ποιεῖν ϑυϊάδβ 5. ν. χρή | 23 σὺ δὲ --- 57 τυγχάνῃς πράττων 5100. 
βοπ]εσ. 79, 35 

2 ἴσον (Ὁ) 3 γίνεται ς Ιξυνῇς ΒΟ: ξυνίης Ἐ 4 σε αὐτὸν 
ΤῸΣ φῶτ. Ὁ ς ἀποϑανὼν ἃ: ἀποϑανῶν αἱ νϊάείυν Ὁ 8 συν- 
δήσας ΒΕ: ξυνδήσας (ὨΡ 10 χρείη 1), δυ14ἃ5, απο αὶ Γοϑβίταϊξ 
Μϑ, χθῈ Β: χρὴ (ΕΡά 14 ἀποϑυὴ ἤισκει ἘΠ ἡ πύδη "ἤσκει (ΕΑ 
15 ταύτηι Β, 564 εἰ ΕΧ 6ῃπ]6η 6. 117 τῷ πατρὶ φόνου οτη. (,, Δα44. ς 
τ8 μάλιστα ΒΟΠ: μάλιστ᾽ Ἐ, 19 δέον Βίερμδῃιϑ, Ηἰ τσ Πρ, δὲν 
ῬατθοΙρί τη, ΠΟῊ ΠΩ ΠΗ 1] ν Τ 6556 ἜΡΤΕΡΊΘ ἀθιηοηβίγαν!τ Η]. ᾿Ἴ5οΠ 6 ΓΓ 
1η. ΒΊΘΟΚΚΕΙ5. ΔΠΠ8]. νο]. τοῦ (1872) Ῥ.741:. 21 τὸ ϑ εῖον οὴξ ἔχει 5105- 
56 Π)8 6556 ρΡεῖίο 23 οὑτωσὶν Εὶ 24 ὅπῃ ἔχει ΒΓ.: ὅποι ἔχοι Ἐ, 
26 φοβεῖ 1)0: φοβα Β, φοβῆ ςΓΕα 27 τυγχάνης (Ἐ;, 564 ηξ ἴῃ 7148. 
28 ἂν οπ. ΒΟ), δάά. Ἐςὰά | μου Ἠβδιιβάβ 5ρβες. ΟΥζ. Ρ-. 6: μοι 
ΒΟΘΒῈΕ | εἴη ὦ σώκρατες ΒΟ; ὦ σώκρατες εἴη Ἐ 
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ὅ οὐδὲ τῳ ἂν διαφέροι Βὐϑύφρων τῶν πολλῶν ἀνϑρώπων, 
εἰ μὴ τὰ τοιαῦτα πάντα ἀχριβῶς εἰδείην. 

ἣν ὅ6)0): Ὧρ οὖν μοι, ὦ ϑαυμάσιξ βὐϑύφρον, χράτι- 

στόν ἔστι μαϑητῇ σῷ γενέσθαι χαὶ πρὸ τῆς γραφῆς τῆς 
πρὸς “Μέλητον. αὐτὰ ταῦτα προχαλεῖσϑαι αὐτὸν λέγοντα, 
ὅτι ἔγωγε χαὶ ἂν τῷ ἔμπροσϑεν χρόνῳ τὰ ϑεῖα περὶ 
στολλοῦ ἐποιούμην εἰδέναι; χαὶ γῦν ἐπειδή με, ἐχεῖνος 
ΕΠ ἢ τ φησι, χαὶ χαινοτοιμοῦντα στερὶ τῶν ϑείων 
ἐξαμαρτάνειν, μαϑητὴς δὴ γέγονα σός" χαὶ εἶ μέν, ὦ 
ἡδλητῖ! φαίην ἄν, Εὐθύφρονα ὁμολογεῖς σοφὸν εἶναι τὰ 
τοιαῦτα, χαὶ ὀρϑῶς νομίζειν ἐμὲ ἡγοῦ καὶ μὴ δικάζου" 
εἰ δὲ μή, ἐχείνῳ τῷ διδασκάλῳ λάχε δίχην πρότερον ἢ 
ἐμοί, ὡς τοὺς πρεσβυτέρους διαφϑείροντι, ἐμέ τε χαὶ τὸν 
αὑτοῦ πατέρα, ἐμὲ μὲν διδάσχοντι, ἐχεῖνον δὲ γουϑετοῦντί 
τὲ χαὶ “ολάζοντι" χαὶ ἂν μή μοι σείϑηται μηδ᾽ ἀφίῃ τῆς 
δίκης 1) ἀντ᾽ ὁμοῦ γράφηται σέ, αὐτὰ ταῦτα λέγειν ἐν τῷ 

δικαστηρίῳ ἃ προυκαλούμην αὐτόν. 
ΕΥ̓Θ. ΜΝαὲ μὰ “4!ια, (ὐ “Σώχρατες, εἰ ἄρα μι ἐπιιχει- 

ρήσειξἑ γράφεσθαι, εὕροιμ' ἄν, ὡς οἶμαι, ὅπῃ σαϑρός 
ἔστιν, χαὶ πολὺ ἂν ἡμιῖν πρότερον σεδρὲ ἐχείνου λόγος 
ἐγένετο ἕν τῷ διχαστηρίῳ 1 ἢ σιξρὶ ἐμοῦ. 

ΣΩ, Καὶ ἐγώ τοι, ὦ φίλε ἑταῖρε, ταῦτα γιγνώσχων 
μαϑητὴς ἐπιϑυμῶ γενέσϑαι σός, εἰδὼς ὅτι χαὶ ἄλλος 

ποῦ τις χαὶ ὃ πώς οὗτος σὲ μὲν οὐδὲ δοχεῖ ὁρᾶν, 
ἐμὲ δὲ οὕτως ὀξέως χαὶ ῥᾳδίως χατεῖδεν, ὥστε ἀσεβείας 

Ι εὐϑύφοων 10. 986 ὦ 1ἢ 185. 2 νεῦρα τοιαῦτα --- Τῦ, 24 
ἀγόμενον οὐδὲ αὐαίογπίομα ΤΊΔΠτ| ΓΕ ΟΘη Ι5ϑῖτηα ΠὈΥῸ ΤΟΡΙΏΡΘΏΒΙ 
Ἰηβθσίο σοιῃργθ πἀππίαγ | εἰδείην Ἐ,: εἰδείη 6 3. δρ' Ἐς: ἄρ᾽ Β, 
ἄρα 1). ἀρὰ αἰ εὐυϑύφροων Ὦϊς Ε, εὐϑύφρον οοηβίδηΐου οἱ ς μέλητον 
ἘΝ οοά ῃ ἴῃ Τὰ 5., μέλιτον 1 6 ἐν οὐθ. ἢ 8 φῆσι οἴῃ. 0; 9 δὴ 
οἵη. Ἐ, δαά. Β]9)ο: ΙΟ μιέλητε 9ῈΕ, 564 ες δχίσγοιηδ ἴῃ 185. 19, εἴ ἡ 
1Ὲ Τὰ 5. Ε, μέλιτε ΕΥΚΕΡΕΙ ἐμὲ ΒΙ): καὶ ἐμὲ Ἐς1α, ἐν ἄλλω" καὶ ὀρϑῶς 
γψομίζευν καὶ ἐμὲ ἡγοῦ καὶ μή ἴῃ ΤΕ: ααάα, Ῥ, καὶ ἀρΙενι ΜΘ 1ῃ 
ῬΙΌΙοσ. δα Ευίηγά. Ρ.ΧΧΨῚ 12 ἐκ... ὧἱ Β ἴῃ ἢος [Ο]1ο Ρεγίογαϊαβ 
ΤῊ σρθεσ.-.“: ους Β, πρεσβυτέρους 1ῃ τπᾶγρ. δαά. 14 αὐτοῦ 
Τ)οῖ ἢ διδάσκοντι ἘΣ ἀατναπι 5ο] πὶ Ῥτοραν Μαάν!ρ δανϑυβ. 1 
Ῥ-367: δὲ. ἁὡοντα Β, διδάσκοντα 1)ο!, 1ῃ τηαῦρ. 866. Ὁ] νουϑετοῦντι 
καὶ κολάξοντι Ἐοὶ!, Ξοά τι ἸΏ 18.5.6], 7’ ΘΙ ΣΘΕΝ Ἐπ Σὰ καὶ “κολάζοντα ΒΙ) 
το καὶ ἂν Β: καὶ ἐὰν ὈΈΟΙ] μὴδὲ ΒΌΕοΙ ἀφιῆι Β τὴ ἀντ᾽ ἴὴ τ85.Ὁ 
τὃ δία ΒΏΠ ΟῚ | με Β: ἐμὲ ἘοῚ 19 ὅπη Ὁ 20 ἐστιν Β, ἐστι π 
1): ἐστι Ἐςε1 21 ἐγένετο Β1): γένοιτο ἘδΙ, δάά, 1ῃ τηδύρ. Ὁ οἵ 
ΒΈΡΥα νου ϑιπη 4, 564 ΗΘΥΠΊΔΠΠ ΘΟΠΊΡΑΓΑν]ΐ Μέποηῃ. 89Β 22 γιγνώ- 
σκων Ἐ:: γινώσκων ΒΙ)ο1 24 4ιέλιτος ΟἹ, μέλητος Ε,, 564 ἡ 1 γδ5. 
25 οὕτως ὀξέως καὶ ῥᾳδίως ΒΗ: οὕτως ὀξέως ἀτεχνῶς καὶ ῥᾳδίως οἸὰ, 
1η τηδῦρ', γρ.6, οὕτως ἀτεχνῶς καὶ ὀξέως καὶ ῥαδίως Ἐ 
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θ ἙΥΘΥΦΡΩΝ Υ 

ἐγράψατο. νῦν οὖν πρὸς Διὸς λέγε μοι, ὃ νῦν δὴ 
σαφῶς εἰδέναι διισχυρίζου" ποῖόν τι τὸ εὐσεβὲς φὴς 
εἶναι καὶ τὸ ἀσεβὲς χαὶ περὴ φόνου χαὶ περὶ τῶν ἄλλων; 
ἢ οὐ ταὐτόν ἔστιν ἐν πάσῃ πράξει τὸ ὅσιον αὐτὸ αὑτῷ, 
χαὶ τὸ ἀνόσιον αὖ τοῦ μὲν ὁσίου παντὸς ἐναντίον, αὐτὸ 
δὲ αὑτῷ ὅμοιον χαὶ ἔχον μίαν τινὰ ἰδέαν [χατὰ τὴν 
ὁσιότητα] τιᾶν, ὃ τί τιερ ἂν μέλλῃ ἀνόσιον εἶναι; 

ΕΥ̓Θ. Πάντως δήπου, ὦ Σώχρατες. 
ΥΙ. ΣΩ. “έγε δή, τέ φὴς. εἶναι. τὸ "ὅσιον καὶ" τὸ 

ἀνόσιον; 
ΕΥ̓Θ. “2“έγω τοίνυν, ὅτε τὸ μὲν ὅσιόν ἔστιν ὅττερ ἐγὼ 

» - - - Α γ Ἁ - 

γῦν ποιῶ, τῷ ἀδικοῦντι ἢ περὶ φόνους ἢ περὶ ἱερῶν 
κλοπὰς ἢ τι ἄλλο τῶν τοιούτων ξαμαρτάνοντι ἐπεξιέναι, 
ἐάν τὲ πατὴρ ὧν ΤΥ ΘῚ ἐάν τξ μήτηρ ἐάν τε ἄλλος 
ὁστισοῦν, τὸ δὲ μὴ ἐχεξιέναι ἀνόσιον" ἐπεί, ὦ Σώχρατες, 
ϑέασαι, ὡς μέγα σοι ἐρῶ “τελμήριον τοῦ νόμου ὅτι οὕτως 
ἔχει, ὃ χαὶ ἄλλοις δὴ εἴχτον, ὅτε ταῦτα ὀρϑῶς ἂν εἴη 
οὕτω γιγνόμενα, μὴ ἐπιτρέπειν τῷ ἀσεβοῦντι, «μηδ᾽ ἂν 
ὁστισοῦν τυγχάνῃ ὧν" αὐτοὶ γὰρ οἱ ἄνϑρωποι τυγχάνουσι 
νομίζοντες τὸν Δία τῶν ϑεῶν ἄριστον χαὶ δικαιότατον, 
χαὶ τοῦτον ὁμολογοῦσι τὸν αὑτοῦ πατέρα δῆσαι, ὃ ὅτι τοὺς 
υἱεῖς κατέπινεν οὐκ ἕν δίχῃ, κἀχεῖνόν γε αὖ τὸν αὑτοῦ 
πατέρα ἐχτεμεῖν δι ἕτερα τοιαῦτα" ἐμοὲ δὲ χαλεπαίνου- 
σιν, ὅτι τῷ πατρὶ ἐπεξέρχοιιαι ἀδικοῦντι, χαὶ οὕτως 
αὐτοὶ αὑτοῖς τὰ ἐναντία λέγουσι περέ τὲ τῶν ϑεῶν χαὶ 
περὶ ἐμοῦ. 

Σῶ. ἡρά γξ, ὦ ἘΕὐϑύφρον, τοῦτ᾽ ἐστίν, οὗ ἕνεκα τὴν 
γραφὴν φεύγω, ὅτε τὰ τοιαῦτα ἐπειδάν τις περὶ τῶν 

το αὐτοὶ --- 8, 2ο ἐκπλαγήσει ἘλιΞε". ργδεραῦ. βνϑηῃρ. 13,4 

τ νῦν δὴ ΒΏ: ὃ νῦν ΕΠΟΙ 2 ποῖόν τε Β): ποῖον δή τι Ἐπὶ 
4 αὐτὸ οτη. 1), σρτα νεύϑασῃ δαά. : [ αὐτῶ 1), οσοττ. ἃ 5 πᾶν 
ἐναντίον ΜΈ ῬΗΙΟΙοΡ. ΝΟ]. 28. (1869) Ρ. 555 6 δὲ ΒΗ. .οἸ: δ᾽ Ε 
ἡ ὁσιότητα Β1), 4ποά ῥγοραν] Βαϊίετγ: ρα οὐ τὴ ἢ ΕοΙα; κατὰ τὴν 
ὁσιότητα Ἰποῖαϑὶς ΜΘ 9 ὕσιον καὶ τί 
τὸ ἘΡοΙὰ 12 τῷ ΕἾ: τὸ τῷ (2; τὸ ἀδικόῦν ΟΣ ἢ Ζειηςο, ἘΠ σεμΙΡ, 
καὶ ἢ ΕἸΒΟΠΟΥ, ἀδικοῦντι ἀεΐονιε ΜΘ 1. ς. Ρ. 546 (011. Τ)επηοϑίῃ. 
64. 2 [6 νόμου] ὁσίου Η!ΓΒΟΒΪρ: 18 5ιι|ρῖ8 ἐπιτρέπειν 
δαά. συγχωρεῖν οΣ 19 τυγχάνουσι 1) 21 τοῦτο Οἱ, τούτω 
«; Ι αὐτοῦ 1) ς] 22 υἱοὺς 61] κάκεῖνον Β]): καὲ ἐκεῖνον ἘΠῚ 
αὐτοῦ 1)61 24 ἐπεξέρ. Β, 5εα ἕ 1ὴ 188. 25 αὑτοῖς ΒοΙα: 
αὐτοῖς 1). ἑαυτοῖς ἘΣ] λέγουσι 8) 27 ἄρα « Ἐς: (ρα “ 
οὗ ἕνεκα Ἐ6ι: οὗ οὕνεκα Βα, ου οὔνεκα Ὁ 
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ϑεῶν λέγῃ, δυσχερῶς πως ἀποδέχομαι; δὲ ἃ δή, ὡς 
ἔοιχε, φήσει τίς μὲ᾿ ἐξαμαρτάνειν. γῦν οὖν εἰ χαὶ σοὶ 
ταῦτα ξυνδοχεῖ τῷ εὐ εἰδότι περὶ τῶν τοιούτων, ἀνάγχη 
δή, ὡς ἔοιχε, καὶ ἡμῖν ξυγχωρεῖν. τί γὰρ χαὶ φήσομεν, 
οἵ γε αὐτοὶ ὁμολογοῦμεν τιερὶ αὐτῶν μηδὲν εἰδέναι; ἀλλά 
μοι εἰχτὲ πιρὸς Φιλίου, σὺ ὡς ἀληϑῶς ἡγεῖ ταῦτα οὕτως 
γεγονέναι; 

ΕΥ̓Θ. Καὶ ἔτι γε τούτων ϑαυμασιώτερα, (ὦ Σώχρατες, 

ἃ οἱ τιολλοὶ οὐχ ἴσασιν. 
ΣΩ, Καὶ πόλεμιον ἄρα ἡγεῖ. σὺ εἶναι τῷ ὄντι ἐν τοῖς 

ϑεοῖς σιρὸς ἀλλήλους, χαὶ ἔχϑρας γ8 δειγὰς χαὶ μᾶχας 
χαὶ ἄλλα τοιαῦτα πολλά, οἷα λέγεταί τὲ ὑπὸ τῶν ποιη- 
τῶν, χαὶ ὑπὸ τῶν ἀγαϑῶν γραφέων τά τε ἄλλα ἱερὰ ἡμῖν 
χαταπιεποίχιλται, καὶ δὴ καὶ τοῖς μεγάλοις Παναϑηναίοις 
ὃ πέπλος μεστὸς τῶν τοιούτων ποιχιλμάτων ἀνάγεται 
εἰς τὴν ἀχρόπολιν; ταῦτα ἀληϑῆ φῶμεν εἶναι, ὦ Εὐϑύ- 

“ΟΝ; 
ΕΥ̓Θ. Μὴ μόνον 7, ὦ Σώχρατες" ἀλλ᾽ ὅπερ ἄρτι 

εἶπον, χαὶ ἄλλα σοι ἐγὼ γολλά, ἑάνπτερ βούλῃ, χξρὶ τῶν 
ϑείων διηγήσομαι, ἃ σὺ ἀχούων εὑ οἶδ᾽ ὅτι ἐχυτλαγήσει. 

ὙΠ. Σῶ. Οὐχ ἂν ϑαυμαάζοιμι. ἀλλὰ ταῦτα μέν μοι 
εἰσαῦϑις ἐπὶ σχολῆς διηγήσει, γυνὶ δέ, δ7τερ «ἄρτι σὲ 
ἠρόμην, πειρῦ σαφέστερον εἰπεῖν. οὐ γάρ μ8, ὠ ἑταῖρε, 
τὸ πρότερον ἱχανῶς ἐδίδαξας ἐ ἐρωτήσαντα, τὸ ὅσιον, ὅ τί 
σοτ' εἴη, ἀλλά μοι εἶπες, ὅτι τοῦτο τυγχάνει ὅσιον ὄν, ὃ 
σὺ νῦν ποιεῖς, φόνου ἐπτεξιὼν τῷ “πατρί. 

ΕΥ̓Θ. Καὶ ἀληϑῇ γε ἔλεγον, ὦ Σώχρατες. 

1 λέγοι Ἐ | δι ἃ] ἴδια Μαάν!ὶρ' δἄνετβ. 1 Ρ. 367, δὲ ἃ δὴ --- ἐξα- 
μαρτάνειν ἸΠΟ] 511 ἩΘΥΠ Δ πἰροίς ἸποΥργοίδη)θηΐιτη δηϊθοθάθη- 
τἰὰπἢ ν Υ  ΟΥΠὴ οὗ --- φεύγω 2. Φῆ..}}Β; νι 0.12 3 ξυν- 
δοκεῖ. Β1): σ. ἘςῚ | τῷ .... δότι Β 4 ξυγχωρεῖν 4, ἴῃ οΥΔΙΏΪΏ6 
οἵη. Β: ξυνχωρεῖν 1) 5 αὐτοὶ ΒΟ: καὶ αὐτοὶ ΕΔ 6 σὺ 
ΟΊ. 1), ΒρΡΓᾶ νΘΥΒΊΙΠῚ Δα4. ἀ] ἡγεῖ Β: ἡγῇ ΘΕΈ ΟΙ οὕτως Β, οὕτω“ Ὁ: 
οὕτω εἰ; γεγονέναι οὕτως Ἐὶ 9. πολλοὶ Β1), 1ῃ τηᾶγρ.. γο. οἷ: λοι- 
σοὶ Ἐπὶ | ἴσασιν Βοϊ, ἴσασι» 1): ἴσασι Ἐ, 10 ἄρα ΒΕ | ἡγεῖ Β, 
ἡγκν Ὠ: ἡγῇ Ἑοσϊὰ 11 γε Δα4. Β]): οτλ. Εοὶ 12 τὲ δα ά. 
ΒΗ οῖις ἜοΙ τό ἀφο ΒΌΕΘΟΙ ι8ὃ μόν κα Β, μόνον 1), 
τοϑίταϊ Μ5, νάς Μεποη. γι (, Ηεδιπάοῦῖ δά ΡΏδβάοῃ. ὃ 129: μόνα 

ἘΡοΙά 19 βούλῃ ΒΑ: βούλει Ἐ, ἌΡ βούλνπ» [τῶν ϑεῶν Ἐλι56- 
Ὀῖτι5, ἴῃ τηδῦρ. ϑίθρμαπα5, Ἡ βομίρς 20 ἐκπλαγήσει Ὁ: ἐκπλαγήσῃ 
ΕΕεϊ, ἐκπτλαγήσπ Β 22 εἰς αὖϑις ΒῸ ] διηγήσει 10}: διηγήσῃ 
ΕΡ!, διηγήσε Β 24 τὸ κα ὅσιον 1Ὁ 25 ποτ᾿ ΒΕ: ποτε οἱ 

το 
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ΣΟ, Ἴσως. ἀλλὰ γάρ, ὦ Εὐθύφρον, χαὶ ἄλλα πολλὰ 
φὴς εἶναι ὅσια. 

ΕΥ̓Θ. Καὶ γὰρ ἔστι. 

ΣΩ, Μέιινησαι οὖν, ὅτι οὐ τοῦτό σοι διεκελευόμην, 

ἕν τι ἢ δύο με. διδάξαι τῶν πολλῶν ὁσίων, ἀλλ᾽ ἐχεῖνο 

αὐτὸ τὸ εἶδος, ὦ πάντα τὰ ὅσια ὅσιά ἐστιν; ἔφησϑα γάρ 
σου μιᾷ ἰδέᾳ τά τὸ ἀνόσια ἀνόσια εἶναι χαὶ τὰ ὕσια 
ὅσια᾽ ἢ οὐ μνημονεύεις; 

ΕΥ̓Θ. Ἔγωγε. 
ΣΩ. Ταύτην τοίνυν μὲ αὐτὴν δίδαξον τὴν ἰδέαν, τίς 

ποτέ ἔστιν, ἵνα εἰς ἐκείνην ἀποβλέπων καὶ χρώμενος αὑτῇ 
παραδείγματι, ὃ “μὲν ἂν τοιοῦτον ἢ) ὧν ἂν ἢ σὺ ἢ ἄλλος 
τις πράττῃ, φῶ, ὅσιον εἶναι, ὃ δ᾽ ἂν μὴ τοιοῦτον, μὴ φῶ. 

ΕΥ̓Θ. 1λλ᾽ εἰ οὕτω βούλει, ὦ Σώχρατες, χαὶ οὕτω σοι 
φράσω. 

Σῷ, “λλὰ μὴν βούλομαί γε. 
ΕΥ̓Θ. Ἔστι τοίνυν τὸ μὲν τοῖς ϑεοῖς προσφιλὲς ὅσιον, 

τὸ δὲ μὴ προσφιλὲς ἀνόσιον. 
ΣΩ, Παγχάλως, ὦ Ευϑύφρον, καὶ ὡς ἐγὼ ἐζήτουν 

ἀποχρίνασϑαί σε, οὕτω νῦν ἀτιεχρίνω. εἶ μέντοι ἀληϑῶς, 
τοῦτο οὔπω οἶδα, ἀλλὰ σὺ δῆλον ὅτι ἐπεχδιδάξεις ὡς 
ἔστιν ἀληϑῆ ἃ λέγεις. 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΥΠΙ]Ι. Σῳῷ. Φέρε δή, ἐπισχεινώμεϑα, τέ λέγομεν. τὸ 

μὲν ϑεοφιλές τε χαὶ ὃ ϑεοφιλὴς ἄνϑρωπος ὕσιος, τὸ δὲ 
ϑεομισὲς χαὶ ὃ ϑεομισὴς ἀνόσιος" οὐ ταὐτὸν δ᾽ ἐστίν, 
ἀλλὰ τὸ ἐναντιώτατον τὸ ὅσιον τῷ ἀνοσίῳ" οὐχ οὕτως; 

ΕΥ̓Θ. Οὕτω μὲν οὖν. 
[Σῷ. Καὶ εὖ γε φαίνεται εἰρῆσϑαι. 

2 εἶναι ὅσια Ἐπς14; εἶναι Β 3 ἐστε Ἐς; ἐστιν ὅσια Β10ὺ, 
564 ὅσια ἀε]ενὶ ἃ: Θαυϊάοηὴ ὁ ὅσια ἴῃ ΒΙ) Ιοςο 510 τηοίμπῃ ριο, οἶς 
Ν. (, Ρ. 104 6 9) ὃ ἡ 1), ἡ μν. γε οἱ 1 χρώμενος οἱ, 5664 
μενος Ἰῃ ΥᾺ 5.7 χρώμενος ϑ'έλει ἴῃ τλαγρ, 844. ο3 1 ΒΙΘΕῚ: εἴη - 
13 τοιοῦτον οἱ, 5εἀ ΡΙΠΔΟ ἀνόσιον, ἀεϊπάς ὅσιον 5ιιρτὰ νθύϑιτη 
Δ66, ο3 20 ἀπεκρίνω Β])ς1: ἀπεκρίνου ἘΞ] ἀληϑῶς Β: ὡς ἀλη- 
ϑῶς Ἐς]4Δ Ὧι: δῆλον ὃ οτι ΒΙ): δηλονότι ἘρΙ4Δ 4246 ὁ 5ρῖΓἃ νεΊϑιΠῈ 
δΔαά,. Εἰδέ ἐστιν 1 27 οὕτως Β]): οὕτω Ἐοΐ 209 καὶ οτῇ. Οἱ, καὶ --- 
10,1 γὰρ ἸΠο]π51 ΜΆ; Ηδιβαςβ 5ΡΕς. ΟΥ̓, Ρ. 2 ἀ6]ονὶξ το, 1 εἴρηται 
γὰρ οἷ οὐκοῦν --- γάρ απίς καὶ εὖ γε (ΓΔ ηϑροϑι; εἴρηται γὰρ Ἰῖε πὶ 
1ΠΟ]τ|51{ ἩΘΥΤ Δ πη, δὲ δαἀποίανι: » δ 561) {ΓΔΠΒΡΟΒΙΓΠΙΟΠ 6 ἔδο ]Πτι5 
ΘΑΓΘΡΪ5, Ὁ] εἴρηται Ροϑβί δηϊθοθάθηβ οὕτως ἰῃ5θ θυ 5.(ς οἵ, Θἰϊδ τη 
Ηοοπεθεεὶς δηϊπηδᾶν. οτ. Ρ- 48. Αδβί νεῦρα οὕτω -- Σώκρατες 
ἘΛΙΠΥΡΠγοηϊ, νεῦρα εἴρηται γάρ. οὐκοῦν εἴς. Θοογαί! {ΠΡ ς 



ΒΡ 

10 ΠΛΆΤΩΝΟΣ Ἵ 

ΕΥΘ. “4οχῶ, ὦ Σώχρατες" εἴρηται γάρ. 
ΣΩ, Οὐχοῦν χαὶ ὅτι στασιάζουσιν οἱ ϑεοί, ὦ τὐϑύ- 

φρον, χαὶ διαφέρονται ἀλλήλοις χαὶ ἔχϑρα ἐστὶν ἐν αὐτοῖς 
χιρὸς ἀλλήλους, καὶ τοῦτο εἴρηται; 

ΕΥ̓Θ. Εἴρηται γάρ. 

Σῶ, Ἔχϑραν δὲ χαὶ ὀργάς, ὧ ἄριστε, ἢ περὶ τίνων 
διαφορὰ ποιεῖ; ᾧδε δὲ σχοτι μεν. ἀρ' ἂν εἰ διαφεροίμεϑα 
ἐγώ τε χαὶ σὺ περὶ ἀριϑιιοῦ, ὁτιότερα τιλείω, ἢ περὶ 
τούτων διαφορὰ ἐχϑροὺς ἂν ἡμᾶς ττοιοῖ καὶ ὀργίζεσϑαι 
ἀλλήλοις, ἢ ἐπὶ λογισμὸν ἐλϑόντες πιερί γε τῶν τοιούτων 
ταχὺ ἂν ἀαλλαγεῖμιεν; 

ΕΥ̓Θ. Πανυ γε. 
ΣΩ, Οὐχοῦν χαὶ περὶ τοῦ μείζονος χαὶ ξλάττογος εἰ 

διαφεροίμεϑα, ἐπὶ τὸ μέτρον ἐλϑόντες ταχὺ τταυσαίμεϑ' 
ἂν τῆς διαφορᾶς; 

ΕΥ̓Θ. Ἔστι ταῦτα. 
Σῷ, Καὶ ἐπί γε τὸ ἱστάναι ἐλϑόντες, ὡς ἐγῴμαι, περὶ 

τοῦ βαρυτέρου τε χαὶ χουφοτέρου διαχριϑεῖμεν ἂν; 
ΕΥ̓Θ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ, Περὶ τίνος δὲ δῇ διενεχϑέντες χαὶ ἐπὶ τίνα 

χρίσιν οὐ δυνάμενοι ἀφιχέσϑαι ἐχϑροί γε ἂν ἀλλήλοις 
εἰμιεν χαὶ ὀργιζοίμεϑα; ἴσως οὐ πρόχειρόν σοί ἔστιν, 
ἀλλ ἐμοῦ λέγοντος σχότιδι, εἰ τάδε ἐστὶ τό τε δίχαιον 
χαὶ τὸ ἄδιχον χαὶ καλὸν χαὶ αἰσχρὸν χαὶ ἀγαϑὸν χαὶ 
χαχόν. ἄρα οὐ ταῦτά ἐστιν, χερὶ ὧν διενεχϑέντες χαὶ 
οὐ δυνάμενοι ἐπὶ ἱχανὴν χρίσιν αὐτῶν ἐλϑεῖν ἔχϑροὶ 
ἀλλήλοις γιγνόμεϑα, ὅταν γιγνώμεϑα, χαὶ ἐγὼ χαὶ σὺ 
χαὶ οἱ ἄλλοι ἄνϑρωποι πάντες; 

ΕΥ̓Θ. 1λλ᾽ ἔστιν αὕτη ἡ διαφορά, ὦ Σώχρατες, χαὶ 
ΤΣ ὦ “περὶ τούτων. 

2 ὦ εὐϑ'. καὶ δι ἀ. ΒΏ: καὶ δι ἀ. ὦ εὐὖϑ'. Ἐπὶ 6 ἔχϑρο[ζαν δὲ] 
ἴποῖαβα ἰῃ τα5. ΕΒ 7 ὦιδε Β: ὧδε ΠΕοΙ [ἄρα οἱ 0 ποιοῖ Β, ποι κα 
1): ποιῇ ἘΞ! 11 ἀπαλλαγεῖπεν Β]), γρ. ε: ἀπαλλαγείημεν ἘΔ, 
ἀπαλλαγοῖμεν ς!, διαλλαγεῖ μεν Ηἰτβομὶρ 13 ἐλάττονος ΒΙ)ς]: 
τοῦ ἐλ. Ἐ, 14 μέτρου 1), Ταϑεϊτα] 1Π ΡΥΌΪῈρ. δα Ευιῆγά, ἢ. ΧΧΝ: 
μέτοιον Β, μετρεῖ» Ἑπϊὰ τ8 διακοιίϑεῖμεν Β1): διακριϑείημεν 
Ἐο4 20 ᾿ μὴ ΒΌς!: δὲ Εὶ Ι ἐπέ τινα 1), ΠΟΥ. ἃ, τίνα ἸΠΟΙ 51 
Ῥδιίου ΨΕ ΒΘ στε ἘΠ, στο 22 εἴμει" 6) ἤμει" ΒΡΕ, 
εἴημιεν ΟἹ! ἡῤγοδ αὐδὴ :),,ϑοὐΡ,. ἡ {᾿ὐ τη τδ5. Ὁ 23 τάδε Β 
τα ἘΠῚ 1᾿ ἐστιν 1) 25. ἀρὰ ΒΕςΙά; ἄρα 1) ||; ἐστι» Β, ἐστι κ Ὁ: 
ἐστι Ἐς! 26 νε αν Ῥοϑβί ἐχϑροὶ Δ44, ἃ. 27 γινόμεϑα ---γινώμεϑα 
ΒΠ)ε! 29 καὶ Ὁ: καὶ τὰ ἃ 
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ΣΩ, Τί δέ; οἱ ϑεοί, ὦ Βυϑύφρον, οὐχ εἴχτερ τι δια- 
φέρονται, διὰ ταῦτα διαφέροιντ᾽ ἂν; 

ΕΥ̓Θ. Πολλὴ ἀνάγκη. 
Σῷ, Καὶ τῶν ϑεῶν ἄρα, ὦ γενναῖε Εὐϑύφρον, ἄλλοι 

,ὕὔ , ἀΑΡῚ, -ς ς - ᾿ Α ν᾿ ἢ 

ἄλλα δίκαια ς καὶ ἀδικα ὃ ἡγοῦνται χατὰ τὸν σὸν λόγον, 
χαὶ χαλὰ χαὶ αἰσχρὰ χαὶ ἀγαθὰ χαὶ χαχά" οὐ γὰρ ἂν 
σου ἐστασίαζον ἀλλήλοις, εἰ μὴ τιξερὶ τούτων διεφέροντο" 

ΟΡ ΑΝΝΝ 
ΕΥ̓Θ. Ὀρϑῶς λέγεις. 

3 » [44 Ν ς - [4 Ἁ 2 δ 

ΣΩ, Οὐχοῦν ἅπερ καλὰ ἡγοῦνται ἕχαστοι χαὶ ἀγαϑὰ 

χαὶ δίκαια, ταῦτα καὶ φιλοῦσιν, τὰ δὲ ἐναντία τούτων 
μισοῦσιν; 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 
2 Ν ’ὔ ς Δ ΄, ς λ γ, ς - 

ΣΟΥ Ταῦτα δὲ γε, ὡς σὺ φής, οἱ μὲν δίκαια ἡγοῦνται, 
οἱ δὲ ἄδικα ττερὶ ἃ καὶ ἀμφισβητοῦντες στασιάζουσί τε 
χαὶ πολεμοῦσιν ἀλλήλοις" ἀρα οὐχ οὕτω; 

ΕΥ̓Θ. Οὕτω. 
»}2 " ἐδ - - 

ΣΩ, Ταῦτ᾽ ἄρα, ὡς ἔοιχεν, μισεῖται ὑπτὸ τῶν ϑεῶν 
χαὶ φιλεῖται, καὶ ϑεομισῇ τὲ καὶ ϑεοφιλῇ ταῦτ᾽ ἂν εἴη. 

, 

ΕΥ̓Θ. ἼΜοικεν. 
ν 5» ΜΠ ΠΠ κ . 5, ἈΝ τι »7 5 

Σῶ, Καὶ οσιὰ ἀρὰ χαὶ ἀἁγοσιὰ τὰ αὑτὰ ἂν δίη, ὦ 
2 - 

Εὐϑύφρον, τούτῳ τῷ λόγῳ. 
ΕΥ̓Θ. Κινδυνεύει. 
ΙΧ. Σο. Οὐκ ἄρα ο ἠρόμην ἀπεχρίνω, ὦ ϑαυμάσιε. 

οὐ γὰρ τοῦτό 78 ἠρώτων, ῳ τυγχάνει ταὐτὸν ὃν σιόν τὲ 
χαὶ ἀνόσιον, ὃ δ᾽ ἂν θεοφιλὲς Ἃ χαὶ ϑεομισὲς, ἐστιν, ὡς 
ἔοιχεν. ὥστε, ὦ Εὐθύφρον, ὃ σὺ νῦν ττοιεῖς τὸν πατέρα 
χολάζων, οὐδὲν ϑαυμαστόν, εἰ τοῦτο δρῶν τῷ μὲν ΖΔεὶ 
προσφιλὲς ποιεῖς, τῷ δὲ Κρόνῳ χαὶ τῷ Οὐρανῷ ἐχϑρόν, 

τι δ. Β: δαὶ Ὁ 2 διὰ ταῦτα Β: δ αὐτὰ ταῦτα ἘσΙ4 διαφέ- 
ροιτ᾽ ἂν 1), σοὐ. ἁ 4 ρα Ε| Εὐϑύφρον ἀο]ενι ΝΑΟῚ οὈ 5. οΥἱΐ. 
ὌΞΕΙΖ 5 καὶ ἄδικα Δα 4. Η!ΓΒΟΠΙρ ΡΠΊ]ΟΪορ. νο]. τὸ (1855) Ρ. 186: 
οἵη. ΒΌΈΕΟΙ; 1οπὶ καὲ ἀδίκοις ΤΗΘδΕΙ, 172 Β οπι. Β, οἵ. Βέπά!δῃ Ρ. 42 
δή: ἡ Ὁ 11 φιλοῦσιν Β): φιλοῦσι Ἐπὶ 12 μισοῦσιν Ἐ, μι- 
᾿σοῦσικ 1): μισοῦσι Ἐ', καὶ μισοῦσιν οἴ 14 ταῦτα Ἰ) οἱ 16 ἄρα 
Βοϊα: ἄρα Ὧ; ἀρ᾽ ΕΤοὕτω - οὕτω ΒΕ: οὕτω " -- οὕτω Ὁ, οὕτως --- 
οὕτω εἴ 18 ταυτ᾽ Β, ταῦτα 1), ταυτὰ ἘΔ, ταῦτ᾽ οἱ | ἔοικεν Β: 
ξοικεκ 1), ἔοικε ΕἘςϊά; αἂἱ Ἠς, 1η νεΥ5. 20 | μισεῖται ΒΙ)ΕςοΤ: μισεῖταί 
τε ἃ το ταὺυτ᾽ Β, 564 ΓΆ5. ΒΡΓα αὖ, ταῦτ᾽ 1) Ε 51 οἵ 1ὴ Ττηδῦρ. Ὁ 21 
ταῦτα ἂν οἱ 24 ἀπεκρίνου Ἐπ 25. ᾧ ΜΈ ΖΕι βοητ. ( σύδειν Οὐ ῆς- 
γ0]. 20(1 869) Ρ.86: ὃ ̓ΒΡΕεϊῖ, ΡΓΟΡΙοΥ ΔΥΓΙΟΙΠ] ΠῚ ΟΤΏ 5511} οἵ. Ργοΐαρ.. 
.51 Εὶ ἐὰν τὸ αὐτὸ φαίνηται ἡδύ τε καὶ ἀγαϑόν 416 ἐστιν οτη. οἱ 
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» ς , , » κ΄. , κ 

χαὶ τῷ μὲν Ἡφαίστῳ φίλον, τῇ δὲ Ἥρᾳ ἐχϑρόν" χαὶ εἴ 
23) ἡ " -“ -" ΄ὔ ΄ ἴτπῷ 

τις ἄλλος τῶν ϑεῶν ἕτερος ἑτέρῳ διαφέρεται τιερὶ αὐτοῦ, 
Ἀ 2 , ἣΝ Α ΒῚ 7 

καὶ ἐχείνοις χατὰ τὰ αὐτά. 
Ν ὥῚ ἢ 9 τ ΞΥ , , ΄ - 

ΕΥ̓Θ. “λλ οἰμαι, ὦ Σωχρατὲς, περί γε τουτου τῶν 
- Αἢ ΄ , - ψ 

ϑεῶν οὐδένα ἕτερον ἑτέρῳ διαφέρεσϑαι, ὡς οὐ δεῖ δίχην 
΄ Ἔ ὉΧ ἣν , δι , 

διδόναι ἐχεῖνον, ὃς ἂν ἀδίχως τινὰ ἀτιοχτείνῃ. 
, , 2 ΄ 9: ΄, 9αο Α 

ΣΩ, Τί δέ; ἀνθρώπων, ὦ Εὐθύφρον, ἤδη τινὸς ἤχου- 
»Ἢ ς Ἁ , ,ὕ 2 

σας ἀμφισβητοῦντος, ὡς τὸν ἀδίχως ἀτοχτείναντα 1) ἄλλο 
ὔ - ς - Ὁ ΤΥ, νον 

ἀδίχως ποιοῦντα ὁτιοῦν οὐ δεῖ δίχην διδόναι; 
ΕΥ̓Θ. Οὐδὲν μὲν οὖν τταύονται ταῦτα ἀμφισβητοῦν- 

τες χαὶ ἄλλοϑι χαὶ ἐν τοῖς δικαστηρίοις. ἀδιχοῦντες 
γὰρ πάμπολλα, τειάντα ποιοῦσι καὶ λέγουσι φεύγοντες τὴν 
δίχην. 

3 ς - ΕΊ 2 , Ξ 
ΣΩ, Ἢ χαὶ ὁμολογοῦσιν, ὦ Εὐϑύφρον, ἀδιχεῖν, χαὶ 

- [4 29 -Ὁ » ΄ 

ὁμολογοῦντες ὁμως οὐ δεῖν φασὶ σφᾶς διδόναι δίχην; 
πὶ 3 - -“ , 

ΕΥ̓Θ. Ουὑυδαμῶς τοῦτό γε. 
2 2 -“» - Χ ’ (ες 

ΣΩ, Οὐκ ἂρα πᾶν γε ποιοῦσι χαὶ λέγουσι. τοῦτο 
3 2 - , 2 2 ἐἢ ς 

γὰρ οἶμαι οὐ τολμῶσι λέγειν οὐδ᾽ ἀμφισβητεῖν, ὡς 
ϑ τ ΤῊ, , ΞΥ , οὐχί, εἴπερ ἀδιχοῦσί γε, δοτέον δίχην" ἀλλ᾿ οἶμαι οὐ 

Ρ] τ Ὕ , 
φασιν ἀδιχεῖν. ἢ γάρ; 

2 -» ΄ 

ΕΥ̓Θ. “ληϑῆ λέγεις. 
5] 237 Φ 30 ,ὔ 2 »-»"Ὕ ς τὰ Ἁ 

ΙΣΩ. Οὐχ ἂρα ἐχεῖνό γε ἀμφισβητοῦσιν, ὡς οὐ τὸν 
3 -»Ἥ ᾧ ᾿ ΄ ΠΝ ἐς Ψ 3. 9 ψ »7 2 

ἀδιχοῦντα δεῖ διδόναι δίχην" ἀλλ ἐχεῖνο ἴσως ἀμφισβη- 
φ ᾿ ᾿ 2 ἘΣ Ρ -- 

τοῦσι, τὸ τίς ἔστιν ὃ ἀδιχῶν χαὶ τί δρῶν χαὶ πότε. 
9) - , ΕΥ̓Θ. “4ληϑῆ λέγεις.] 
2 - δ οὐ υα - Ν ς ᾿ ἡ 

ΣΩ, Οὐχοῦν αὑτὰ γε ταῦτα χαὶ οἱ ϑεοὶ πεπόνϑασιν, 
, ι -" , κ , Ὁ ς εἴσχσερ στασιάζουσι περὶ τῶν διχαίων χαὶ ἀδίχων, ὡς ὃ 

ε ΄ Ἁ ΄, ᾽ - 27 

σὸς λόγος, χαὶ οἵ μέν φασιν ἀλλήλους ἀδικεῖν, οἱ δὲ οὐ 
δ ᾿ ἀλλ ν Ζ 3 , 2 . , 

φασιν; ἐπεὶ ἐχεῖνό γε δήπου, ὦ ϑαυμάσιε, οὐδεὶς οὐτε 

29 ἐπεὶ --- 13,2 δίκην 510}. ἤοτηερ. 46, 20 

2 τῶν Ὁτῆ. Ἐ' 3 τὰ αὐτά Β): ταὐτά ἘλοΪ 4 τούττ« ΕΠ): 
τούτων 6οἀ δα Β; δαὶ Ὁ ο διδόναι δίκην Ἐὶ ΤΟ 
ταῦτα ΒΏΕςοΙ! 14 Ὁ, ἡ ἃ τ οὐ δεῖν ἘΠ )οἸ4 εἴ 1η τηδῖρ. 
Ῥ: οὐδὲν Β. 17 πᾶν γε ἃ: πάντε αἱ νιαδίυγ 1) 18 οὐδ' 
ΒΠ)οϊ: οὐδὲ Εὶ 19 οὐχὲ εἴπερ ἀδικοῦσί Β1), γο. ε: οὐχ ὑπεραδὲε- 
κοῦσί οἷ, οὐκ εἴπεο ἀδικοῦσι Ἐὶ 50 ἡ α: ἢ Ὁ 22 οὐκ ἄρα --- 
λέγεις ἀ6]θνὶ ΘΟΠΘΗΚΙ Ζαιίβοῆγ. {. ὄϑίθυσ. υτηη. ΝΟ]. 11 (1860) 
Ῥ. τγϑ| ἐκεῖνό γεςϊα; ἐκεῖν"οἱ γε }1),γχε ἐκεῖνο Τὶ] ἀμφισβητοῦσιν»), 584 
» ἴῃ Υ85.;5 ἀμφισβητοῦσι Ἐς | ὡς --- ἀμφισβητοῦσι οτὰ. Β]), ἀ4 6. ΕΝδΙ εὐ 
1η τηᾶῖρ. Βα 23 δεῖ οὔ. ἘοἸά, δαά. Ὁ | ἴσως Ἰῃ Τῶ5. Εὶ | ἀμφισβ. 
ἀε]ονιῖ ΗἸγβοῃΙρ ἴῃ ΘΙ ΠΟΠ6 Δροϊορίαθ εἴς. Ρ. 124 26 αὐτά Β1): 
ταῦτα ἘΡεὶ 27 σταστάζουσι Β]): στασιάζουσί τε Ἐπὶ 28 σός 
ἐστι Ἐ;, 564 οἴ, 16, 9 | ἀδικεῖν ἀλλήλους Ἐὶ 

ΙΟ 

τ 

20 

25 
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ΤΟ 

Το 

20 

28 

30 

» ; - , ς 2 - 

ϑεῶν οὔτε ἀνθρώπων τολμᾷ λέγειν, ὡς οὐ τῷ γε ἄδι- Ἐ 
χοῦντι δοτέον δίχην. 

ΕΥ̓Θ. Ναί, τοῦτο μὲν ἀληϑὲς λέγεις, ὦ Σώχρατες, 
τὸ κεφάλαιον. 

ΣΩ, ὅ1λλὲ: ἕχαστόν γε οἶμαι, ἢ Εὐϑύφρον, τῶν σιρα- 

χϑέντων ἀιιφισβητοῦσιν οἱ ἀμφισβητοῦντες, χαὶ ἀνϑρω- 
ποι χαὶ ϑεοί, εἴπερ ἀμφισβητοῦσιν ϑεοί" σεράξεωώς τινος 
χέρι διαφερόμενοι οἱ μὲν δικαίως φασὶν αὐτὴν ττεπρᾶ- 
χϑαι, οἱ δὲ ἀδίκως" ἀρ᾽ οὐχ οὕτω; 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ 78. 

Χ. Σῳ. Ἴϑι νῦν, ὦ φίλε “Ῥυϑύφρον, δίδαξον χαὶ ἐμέ, 
ἵνα σοφώτερος γένωμαι, τί σοι τεχμήριόν ἔστιν, ὡς 
πάντες ϑεοὶ ἡγοῦνται ἐχεῖνον ἀδίχως τεϑνάναι, ὃς ἂν 
ϑητεύων ἀνδροφόνος γενόμενος, ξυνδεϑεὶς ὑχεὸ τοῦ δεσ- 

πότου τοῦ ἀποϑανόντος, φϑάσῃ πα ως διὰ τὰ 
δεσμά, πρὶν τὸν ξυνδήσαντα σιαρὰ τῶν ἐξηγητῶν στερὴ 
αὐτοῦ πυϑέσϑαι, τί χρὴ ποιεῖν, χαὶ ὑπὲρ τοῦ τοιούτου 
ὁὴ ὀρϑῶς ἔχει ἐπεξιέναι χαὶ ἐπισχήπτεσϑαι φόνου τὸν 
υἱὸν τῷ πατρί" ἴϑι, περὶ τούτων πειρῶ τί μοι σαφὲς 
ἐνδείξασθαι, ὡς παντὸς μᾶλλον πάντες ϑεοὶ ἡγοῦνται 
ὀρϑῶς ἔχειν ταύτην τὴν πρᾶξιν" χἂν μοι ἱχανῶς ἐνδείξῃ, 
ἐγχωμιάζων σε ἐπὶ σοφίᾳ οὐδέποτε τεαύσομιαι. 

ΕΥ̓Θ. “1λλ ἴσως οὐχ ὀλίγον ἔργον ἐστίν, ὦ Σώχρατες" 
ἐπεεὶ τιάνυ γε σαφῶς ἔχοιμι ἂν ἐπιδεῖξαί σοι. 

ΣΩ, Πανϑάνω, ὅτι σοι δοχῶ τῶν διχαστῶν δυσμα- 
ϑέστερος εἶναι" ἐπεὶ ἐχείνοις γε ἐνδείξει δῆλον ὅτι, ὡς 
ἄδικά τέ ἐστιν καὶ οἱ ϑεοὶ ἅπαντες τὰ τοιαῦτα μισοῦσιν. 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε σαφῶς, ὦ Σώχρατες, ἐάν περ ἀχούωσί 
γέ μου λέγοντος. 

ΧΙ. ΣΩ. 41λλ᾽ ἀχούσονται, ἐάνπερ εὖ δοχῆς λέγειν. 
τόδε δέ σου ἐνενόησα ἅμα λέγοντος, χαὶ πρὸς ἐμαυτὸν 

ΤΙ λέγει 1), σοττ. ἃ 3 ἀληθῶς οἷ 4 τὸ Β): τὸ ᾿ς ἘῚ ΕἸ 
ῬΠΙΙΕΡ. 48 Ὁ 5 ἕκαστόν [)Εο1: ἑκάστων Β 7 ἀμφισβητοῦσιν 
Β1): ἀμφισβητοῦσι Ἑπ1ὰ 8 οἱ ΒΟ]: καὶ οἱ Ἐ] αὐτήν φασι ο1{πε- 
σεράχϑαι ΒΌς!, σοττ. "Ὁ οοὕτω ΒΌΕΟΙ τινῦν ΒΏ: τοίνυν ἘρΙ, 
γὺν ἽΝΟΒΙΤΑΡ ἴῃ ΕἸΘοΙκεῖβ. ΔΠΠ8]. νοὶ]. Ι07(1873) Ρ.34 [13 τεϑνᾶναι 
1 Ες1, σοΥγ. ἃ τ6 συνδ. οἱ τ ἔχειν ἨἸΓ5ΟΒΙΕ] ἐπεσκήπτεσϑαι ΕὉ: 
-Ἰ ἸΣΡΉΓΝΝΣ Τὴ) οἵ αἰ νΙἀείυτγ ΒοΙ, ἐπεξέρχεσίϑαι 3 ,χ21γχὰν ΕΡΟΕΙΑ: 
καὶ αὐ νιάδίαυγ Β) 24 ἀποδεῖξαί οἱ 26 ἐνδείξει Β, ἐνδείξε κα Ὁ: 
ἐνδείξη ἘοΙᾺ δῆλον ὃτι Β): δηλονότι Ἐπ14 27 ἐστιν 1): ἐστι 
ἘΠῚ, τεδπηρεηθ ἢ ἃ ἅπαντες ΒΏ: πάντες Ἐπ [αἰσοῦσι Ἐὶ οἵ ν Ἔγαϑα Ὁ 
5." τόδε ΓΓ 564 δ᾽ 1 τὰ5. ἐνενόησα Β]): ἐννενόημαι Ἐ᾿, ἔχοιζαι οἱ 

ς 
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σχοτῶ" εἶ ὃ τι μάλιστά μι Εὐθύφρων διδάξειεν, ὡς οἱ 
ϑεοὶ ἅπαντες τὸν τοιοῦτον ϑάνατον ἡγοῦνται ἄδικον 
εἶναι, τέ μᾶλλον ἐγὼ μεμάϑηχα τιαρ Εὐϑύφρονος, τί 

2 , “ , ᾿ ᾿ Ὁ , " 

σον ἐστὶν τὸ οσιόν τὲ χαὶ τὸ ἀνόσιον; ϑεομισὲς μὲν γὰρ 
- ἃ ς 4 ᾿ 2 Ἁ Ἁ 

τοῦτο τὸ ἔργον, ὡς ἐοικὲν, εἴη ἂν" ἀλλὰ γὰρ οὐ τούτῳ 
ἐφάνη ἄρτι ὡρισμένα τὸ ὅσιον χαὶ μή" τὸ γὰρ ϑεομισὲς 
ὃν χαὶ θεοφιλὲς ἐφάνη ̓ ὥστε τούτου ἀφίημί σε, ὦ Εὐϑύ- 
φρον" εἰ βούλει, πάντες αὐτὸ ἡγείσϑωσαν ϑεοὶ ἄδικον 

΄ ΠΝ - -» 

χαὶ πάντες μισούντων. ἀλλ ἀρὰ τοῦτο νῦν ἐπτανορϑώ- 
- , ς Ν ὉΧ , ᾿ - 

μεϑα ἕν τῷ λόγῳ, ὡς ὃ μὲν ἂν πάντες οἱ ϑεοὶ μισῶσιν, 
3... , 2 «ἵ ὝΥδοΝ “ “ ἐν ὦ 2. ὉᾺ ς ᾿ 
ἀνόσιόν ἔστιν, ὁ ὃ ἂν φιλῶσιν, ὁσιον" ὁ ὁ ἂν οἱ μὲν 
φιλῶσιν, οἱ δὲ μισῶσιν, οὐδέτερα 1 ἢ ἀμφότερα; ἀρ οὕτω 
᾿βούλει ἡμῖν ὡρίσϑαι γῦν περὶ τοῦ ὁσίου χαὶ τοῦ ἀνοσίου; 

ΕΥ̓Θ. Τί γὰρ χωλύξι, ὦ Σώχρατες; 
Ἁ Ἁ Ἁ 

Σῷ, Οὐδὲν ἐμέ γε, ὦ Εὐθϑύφρον, ἀλλὰ σὺ δὴ τὸ σὸν 
΄, - ς «“ » ΄ ΥΩ τ 

σχόπει, εἰ τοῦτο ὑποϑέμενος οὕτω ῥᾷστά με διδάξεις ὃ 
ὑχτέσχου. 

9 Ρ πα 5). , Ρλ » ἰ- Χ “ « 

ΕΥ̓Θ. “11λ ἔγωγε φαίην ἂν τοῦτο εἶναι τὸ ὑσιον, ὁ 
Ὁ Ν Α - , ’ Ρ}Ὶ 

ἂν τιάντες οἱ ϑεοὶ φιλῶσιν, καὶ τὸ ἐναντίον, ὃ ἂν ττάντες 
Ἁ - 9 ΄ 

ϑεοὶ μισῶσιν, ἀνοσιον. 
ΒῚ - »-»" 3 -»- ὋΣ ’ 

ΣΩ, Οὐχοῦν ἐπισχοττῶμεν αὖ τοῦτο, ὦ Εὐϑθύφρον, εἶ 
-» »», ὃΧ » » » 2 

καλῶς λέγεται, ἢ ξῶμεν χαὶ οὕτω ἡμῶν τε αὐτῶν ἀποδε- 
, - . ᾿ ) - ὔὕ [42 

χώμεϑα χαὶ τῶν ἄλλων, ξὰν μόνον φῇ τίς τι ἔχειν οὕτω, 
ξυγχωροῦντες ἔχειν; ἢ σχετιτέον τί λέγει ὃ λέγων; 

Ι εὐϑύφρων Β, βεά ὦ ἴῃ ΓΆΒ.» ἐπ τον ΕἸ ΘΙ Εἰ ἰΠ ΤΏΔΥΘ,. 
ἀαά. ἐπ᾿ οὐϑθείαςο 4 ποτ᾽ 1): ποτέᾳ!} ἘΣ ἐστι 1), ἐστι 
Ἐπ1 [τε οτη. 6“! | καὶ ἀνόσιον ΤΕ ἤησθηβ ἢ ἥ τούτου ΒΌ: τού- 
του μὲν ἘΠΡΡοΙ, .. μὲν ἸΠ5ΘΥΓΌΠη νἹἀθεατ, τί ἀνταπόδοσις ΟΠ 566. 
ἀλλὰ Βετεῖ.“Κ ἨεΙλΠη 8 εἰ Τὴ, τεἤπρϑῃβ Ὁ: καὶ εἰ Ἐπ1Ὰ, καὶ 
4εἸενῖς ΜΆ, νάς Εὐτηγ θη. 285 Β συγχωρήσωμιεν οὖν αὐτοῖν αὐτό" 
ΣΙ 5; ἄν; ἡμῖν τὸ μειράκιον καὶ φρόνιμον ποιησάντων οἷ ΘΔ}. 
Δα δροϊορ. 524 Ι αὐτὸ κα Ὦ Ι ἡγ. αὐτὸ οἷ | ἡγείσϑωσαν ΒΏ ΕΟ; ἡγεί- 
σϑων Ὁ, αυοά ρῥγορανὶ (ορεαί πον. ]εοΐ. Ρ. 327: »ὨΌΠΟΊΔΤΩ 
αἰχοσαηΐ ΑἸ ΠΘΠΙΘη565 κρενέσϑωσαν, 564 κρινέσϑων ““ οαρα ἘΣ: 
ἄρα ΒΙ)ο1 | τοῦτο Το]4: τοῦτο ὃ Β]) | ἐπανορϑούμεϑα ΒΌοϊ, 

ου 

ἐπανορϑώμεϑα Ἐς, ἩοττηΔηη δἀποίανϊε: ,»,γεοῖς 51411}0. δὰ ΤΠ θδοί, 
182 (; 10] ΤΕ] ἀοΠΠΡογδεῖο ΒῈΒΟΙΡΙ Τα, ΘΟΠΙΠΠΟἴν 15. ]ΟΟΙΠΠῚ 511|ΠῚ 
τασίαγ ““ 12 ἀο᾽ α: ἀρ᾽ Ὁ 13 νῦν ΟΤὴη. Οἷ 18 τὸ ΠΟ] 511 
"ΒΕ Ο ΕἾΤοΙ 19 πᾶντες οἱ Β]): πᾶντες Ἐπ], αἴ τῆοχ πάντες 9'. 
ΒΌΞΒΟΙ! φιλῶσιν Β: φιλῶσι ΠΕς! 20 ἀνόσιον ἸΠο]ι511 Η]ΓΒΟΠΙΡ 
21 ἐπισκοπῶ μὲν 1), σοΥΥ. ἃ |: εἰ ἘΡοεϊά: ἡ Β 22 οὕτω ΒΏ: 
οὕτως Ἐπσ14| ἡ ἡμῶν τὲ 6: ἡμῶν ἘΠ ΠΡ ΤῊΣ ΒΕ: ἀποδεχόμεθα 
Ῥε! 22 55 - ἔχειν οτὴ. Ε 24 συγχ. τεβηρ η5 Ὁ | ἢ Ὁ 
7.8 [4 ΒΙ|9Ὲ: 

10. 

15, 

20 
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ΕΥ̓Θ. Σχεχιτέον" οἶμαι μέντοι ἔγωγε τοῦτο νυνὶ χαλῶς 
λέγεσϑαι. 

ΧΙ ΣΟ Τάχ᾽ ὠγαϑὲ βέλτιον εἰσόμεϑα. ἐννόησον 
γὰρ τὸ τοιόνδε" ἄρα τὸ ὁσιίον, ὅτι ὅσιόν ἐστιν, φιλεῖται 
ὑπὸ τῶν ϑεῶν, ἢ ὅτι φιλεῖται, ὅσιόν ἐστιν; 

ΕΥ̓Θ. Οὐκ οἵδ᾽ ὅ τι λέγεις, ὦ Σώχρατες. 
Σῷ. “41λλ᾽ ἐγὼ πειράσομαι σαφέστερον φράσαι. λέγο-: 

μέν τι φερόμενον χαὶ φέρον, χαὶ ἀγόμενον χαὶ ἄγον, καὶ 
δρώμενον χαὶ ὁρῶν᾽ χαὶ πάντα τὰ τοιαῦτα μανϑάνεις ὅτι 
ἕτερα ἀλλήλων ἐστὶ καὶ ἡ ἕτερα. 

ΕΥ̓Θ. “γωγέ μοι δοχῶ μανϑάνειν. 
Σῷ. Οὐχοῦν χαὶ φιλούμενόν τί ἔστιν, καὶ τούτου ἕτε- 

ρον τὸ φιλοῦν; 
ΕΥ̓Θ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ. “1ἐγε δή μοι, πτότερον τὸ φερόμενον, διότι φέρε- 

έαι, φερόμενόν ἐστιν, ἢ δι ἄλλο τι; 
ΕΥ̓Θ. Οὐχ ἀλλὰ διὰ τοῦτο. 
ΣΩ, Καὶ τὸ ἀγόμενον δή, διότι ἄγεται, χαὶ τὸ ὁρώ- 

μένον, διότι ὁρᾶται; 
ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Οὐχ ἄρα διότι ὁρώμενόν γε ἔστιν, διὰ τοῦτο δρᾶται, 

ἀλλὰ τὸ ἐναντίον διότι ὁρᾶται, διὰ τοῦτο ὁρώμενον" οὐδὲ 
διότι ἀγόμενόν ἐστιν, διὰ τοῦτο ἄγεται, ἀλλὰ διότι ἂγε- 
ται, διὰ τοῦτο ἀγόμενον" οὐδὲ διότι φερόμενον, φέρεται, 
ἀλλὰ διότι φέρεται, φερόμενον. ἄρα κατάδηλον, ὠ Εὐὑ- 
ϑύφρον, ὃ βούλομαι λέγειν; βούλομαι δὲ τόδε, ὅτι, εἴ τι 
γίγνεται ἢ τι πάσχει, οὐχ ὅτι γιγνόμενόν ἐστι, γίγνεται, 
ἀλλ᾽ ὅτι γίγνεται, γιγνόμενόν ἐστιν οὐδ᾽ ὅτι σπτάσχον ἐστί, 
πάσχει, ἀλλ᾿ ὅτι πάσχει, πάσχον ἐστίν" ἢ οὐ ξυγχωρεῖς 

τ 
οὕτω; 

ΕΥ̓Θ. Ἔγωγε. 

4 ἄρα 1), ςοτ. ἃ | ἐστεν Β: ἐστι ἘΞ14 5 ἢ Ὁ: ἦ Β | ἐστὶν 
ςο2, ἐστὶ οἱ 7 σωκρ. λέγομεν οἱ ΙΟ τ ΕἼ 2 Ὁ, οοττ. ἃ 
12 ἐστε 1): ἐστι Ἐδο], ταπηρσθηβ Ὁ 1Ι6 }Ὀ:ὴ ΒἘὮ; 21 δ ὅτι Β] 
ὁρώμενόν γε Ὁ Εςι; δοώμενον τοῆηροηβ Ὁ | ἐστεκ 1): ἐστι Ἐπ', 
ΤΕΠηΡΘΠ5 Ὁ 22 τὸ ἐν. Β): τοὺν. Ες!, οἴ. Μδποη. οἱ 19 | ὟΣ 
1η της. 8444. 1) | τοῦτο κ 1) 23 ἀγόμενόν, 1), 5684 γό 1η τα5.Ϊ 
ἐστιν Β, ἐστι» 1): ἐστι ἘῸΙ 24 οὐπὶ διότι τοαϊὶ ς 25 ἄρα 
(Γς 27. ἤ:τε ΒΓ(Ώ: ἢ εἴ τι ἘἙα | πάσχει ΒΩ: πάσχει {Εἰ οἴ, 
Ν. Ὁ, Ρ. 104 28 ἐστιν α: ἐστε ( 29 ἐστιν ς, ἐστι Ἐς | ἡ ἜΡ 
30 οὕτω ΒΕ, 564 ἴῃ ( ἱπίογριηοίϊο ροβὲ οὕτω Ἰῃ Γᾶ5. 
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ΣΩ, Οὐχοῦν καὶ τὸ φιλούμξενον ἢ γιγνόμενόν τέ ἔστιν 
ὉΝ , ,ὔ 

ἢ πάσχον τι ὑπὸ του; 
ΕΥ̓Θ. Παᾶνυ γε. 
ΣΩ. Καὶ τοῦτο ἄρα οὕτως ἔχει, ὥσπερ τὰ πρότερα" 

οὐχ ὅτι φιλουμενόν ἐστιν, φιλεῖται ὑπτὸ ὧν φιλεῖται, ἀλλ 
ὅτι φιλεῖται, φιλούμενον; 

ΕΥ̓Θ. αἰνάγχη. 

ΣΩ. Τί δὴ οὖν λέγομιεν σεδρὶ τοῦ ὁσίου, ὦ Εὐϑύφρον; 
ἄλλο τι φιλεῖται ὑττὸ ϑεῶν πιάντων, ὡς ὃ σὸς λόγος; 

ΕΥ̓Θ. Ναί. 

Σῶ; ἤρα διὰ τοῦτο, ὅτι ὕσιόν ἐστιν, ἢ δι ἄλλο τι; 
ΕΥ̓Θ. Οὐχ ἀλλὰ διὰ τοῦτο. 
ΣΩ, Διότι ἄρα σσιόν ἐστιν, φιλεῖται, ἀλλ᾽ οὐχ ὅτι 

φιλεῖται, διὰ τοῦτο ὕσιόν ἔστιν; 
, 

ΕΥ̓Θ. ᾿Δοιχεν. 
Σῷ, “λλὰ μὲν δὴ διότι γε φιλεῖται ὑπτὸ ϑεῶν, φιλού- 

μενόν ἐστι χαὶ ϑεοφιλὲς Ῥτὸ ϑεοφιλές 
ΕΥ̓Θ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ, Οὐχ ἄρα τὸ ϑεοφιλὲς σσιόν ἐστιν, ὦ Εὐθύφρον, 

᾿ς Ἁ δ πε ( ’ ς Ν , 2 2 ἃ - 

οὐδὲ τὸ ὁσιον ϑεοφιλές, ὡς σὺ λέγεις, ἀλλ᾽ ἕτερον τοῦτο 
τούτου. 

ΕΥ̓Θ. Πῶς δή, ὦ Σώχρατες; 
 Ο, Ὅτι ὁμολογοῦμεν τὸ μὲν ὅσιον διὰ τοῦτο φιλεῖ- 

σϑαι, ὅτι ὅσιόν ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐ διότι φιλεῖται, ὅσιον εἶναι" 

ἢ γάρ; 
ΕΥ̓Θ. Μναί. 
ΧΙΠ. ΣΩ, Τὸ δέ γε ϑεοφιλὲς ὅτι φιλεῖται ὑττὸ ϑεῶν, 

5. ὅπ τῷ , - οι γν Ἂ . 2 2 2 “ 
αὐτῷ τούτῳ τῷ φιλεῖσθαι ϑεοφιλὲς εἰναι, ἀλλ᾽ οὐχ τι 
ϑεοφιλές, διὰ τοῦτο φιλεῖσϑαι. 

ΕΥ̓Θ. Ζληϑῆ λέγεις. 
ΣΩ, “1λλ᾽ εἴ γε ταὐτὸν ἣν, ὦ φίλε Εὐϑύφρον, τὸ ϑεο- 

φιλὲς χαὶ τὸ ὕσιον, εἰ μὲν διὰ τὸ ὅσιον εἶναι ἐφιλεῖτο τὸ 

2 ὑπό του πάσχόν τί Εὶ 5 ἐστεκ 1): ἐστι Ἐς, τεπηρεηβ Ὁ 
ο ἀλλ᾽ ὅτι ΒΟθ[9ϑεῶν ΒΟ): τῶν 9'. Ἐ, Ξ[.Νν Ο.Ρ.τὸ4 τι ἢ δώ .--- 
13 ἐστιν οΟΤη. (Π, ἴῃ τηδῦρ. δα. αὶ 13 ἐστιν Β: ἐστε ΠῈΣ 14 ἐστιν 
ΒΟ): ἐστιν ὦ εὐϑύφρον Ε Τό γε οἵχ. Εὶ | ϑεῶν ΒΟ): τῶν 9'. Ἐ, 
ἨΊΓΒΟΗΙΡ 17 τὸ ϑεοφιλὲς δΔ4(. Βαβί 5ρ6ς. οΥἹΈ. Ρ. 66: οπι. ΒΟῸΕ 
24 διόϊτι φιλεῖ)ται ἸΠο]τι58 1η ΤΆ5. ΓΟ [σσιον παν Ὁ 55 7, δ. σου τευ 
27 ϑεῶν ΒΟ: τῶν 9. ΕἙ, αὐοα Ὥοη τεοδρίΐ ΗἸγ5ΟΠΙρ, οἶ νΕ͵5. δ 
28 αὐτῷ ἘΡΑ: αὐτῶν ( οἱ αἰ νϊάοίιν ΒΌ Ι τούτω κα 1) Ι τὸφ.( 
322 εἰ Β: εἶναι εἰ Ὁ | ὅσιον Τὶ, ταπηρσοηβ Ὁ», γρ. 4: ϑεῖον (1) ΓΘ πθ η1ὶ 
Ῥατπηλςαίιοηθ, οἴ. (ΟἹ αΐ νδῦ. Ἰεςῖ. 5 ἢ 

ΙΟ 

τξ 

20. 

28, 
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11 ΕΥ̓ΘΥΦΡΩ͂Ν - δ 
ι Ξ 2 ἐδ δ ᾿ 

ὅσιον, καὶ διὰ τὸ ϑεοφιλὲς. εἶναι ἐφιλεῖτο ἂν τὸ ϑεοφιλές, 11 
εἰ δὲ διὰ τὸ φιλεῖσϑαι ὑπὸ ϑεῶν τὸ ϑεοφιλὲς ϑεοφιλὲς 
ἢν, καὶ τὸ ὅσιον ἂν διὰ τὸ φιλεῖσϑαι ὃ ὅσιον ἣν" νῦν δὲ 
ὁρᾷς, ὅτι ἐναντίως ἔχετον, ὡς παντάπασιν ἑτέρω ὄντε 
ἀλλήλων. τὸ μὲν γάρ, ὅτι φιλεῖται, ἐστὶν οἷον φιλεῖ- 
σϑαι᾿ τὸ δ᾽ ὅτι ἐστὶν οἷον φιλεῖσϑαι, διὰ τοῦτο φιλεῖται. 
καὶ κινδυνεύεις, ὦ Εὐυϑύφρον, ἐρωτώμενος τὸ ὅσιον, ὃ τί 
ποτ᾽ ἔστιν, τὴν μὲν οὐσίαν μοι αὐτοῦ οὐ βούλεσϑαι 
δηλῶσαι, σάϑος δέ τι περὶ αὐτοῦ λέγειν, ὃ τι σπέπονϑε 

τοῦτο τὸ ὅσιον, φιλεῖσϑαι ὑπὸ πάντων ϑεῶν" ὅ τι δὲ 
ὃν, οὔπω εἶστες. εἰ οὖν σοι φίλον, μή μὲ ἀποχρύψῃ, 
ἀλλὰ πάλιν εἰχγὲ ἐξ ἀρχῆς, τέ ποτε ὃν τὸ ὅσιον εἴτε φι- 
λεῖται ὑπὸ ϑεῶν εἴτε ὁτιδὴ πάσχει" οὐ γὰρ περὶ τούτου 
διοισόμεϑα" ἀλλ᾽ εἰπὲ προϑύμως, τέ ἐστιν τό τε ὅσιον 
χαὶ τὸ ἀνόσιον; 

- 
2 

ΕΥ̓Θ. Ζ4λλ᾽ ὦ Σώχρατες οὐκ ἔχω ἔγωγε ὅτιως σοι 
εἴπω ὃ νοῶ. περιέρχεται γάρ πως ἡμῖν ἀεὶ ὃ. ἂν πιρο- 
ϑώμεϑα, χαὶ οὐχ ἐϑέλει μένειν ὅπου ἂν ἱδρυσώμεϑα 
αὐτό. 

Σῶ, Τοῦ ἡμετέρου προγόνου, ὦ Εὐϑύφρον, ἔοικεν 
εἶναι Δαιδάλου τὰ ὑπτὸ σοῦ λεγόμενα. καὶ εἰ μὲν αὐτὰ 
ἐγὼ ἔλεγον χαὶ ἐτιϑέμην, ἴσως ἂν μὲ ἐπέσκωτπιτες, ὡς 
ἄρα χαὶ ἐμοὶ χατὰ τὴν ἔχείνου ξυγγένειαν τὰ ἕν τοῖς 
λόγοις ἔργα ἀποδιδράσχει χαὶ οὐχ ἐϑέλει μένειν ὅπου 
ἄν τις αὐτὰ ϑῆῇ" νῦν δέ --- σαὶ γὰρ αἱ ὑποϑέσεις εἰσίν" 
ἄλλου δή τινος δεῖ σχώμματος. οὐ γὰρ ἐθέλουσι σοὶ 
μέγξιν, ὡς καὶ αὐτῷ σοι δοχεῖ. 

ΕΥ̓Θ. μοὶ δὲ δοχεῖ σχεδόν τι τοῦ αὐτοῦ σχώμματος, 
ὦ Σώχρατες, δεῖσϑαι τὰ λεγόμενα" τὸ γὰρ περιιέναι 
ἱτούτοις] τοῦτο χαὶ μὴ μένειν ἐν τῷ αὐτῷ οὐκ ἐγώ εἶμι 
ὃ ἐντιϑείς, ἀλλὰ σύ μοι δοχεῖς ὃ Δαίδαλος" ἐπεὶ ἐμοῦ 
γε ἕνεχα ἔμενεν ἂν ταῦτα οὕτως. 

4 ἐναντίως ), 564 ὡς ἴῃ ἴᾶὰ5.. καὶ ἐστιν 19, ἔστην ΒΓΕ 8 ποτ᾽ 
Β(Ώ: ποτὲ Ἑά | ἐστὲν Β]), ἐστὶ ΕΞ. ο λέγει ὭΣ οοὐτ. ἃ. τοϑεῶν 
Β(Ώ: τῶν ϑεῶν Ε ΗΙ τοῖς 13 ὅτι δὴ (Ὁ 14 ἐστιν Β]): ἐστε 
(ΓΕΑ τῷ τὸ ἀν. τανε Ε 17 ἡμῖν ἀεὶ ΒΟ): ἀ. ἡ. ΕἸπροϑώμεϑα 
τὐοιες ἴῃ τηΔΥΡ. Ὁ: προϑυμώμεϑα ΒΟ 20 ἔοικεν εἶναι δαιδ. ΒΟ: 
δαιδ. ἐ ́ εἶναι ἘΞ 21 αὐτὰ ἐγὼ ΒΟ: ἐγὼ αὐτὰ Ἐ, 22 ἀπέσκ. 1), 564 
ἀ ἴῃ ἴ85. 23 συγγ. ἘῈ 426 ἀλλ᾽ οὐ (] σκόμμιι. 1), σοττ. ἃ 28 γε 
Βαρτα δὲ ἴῃ 29 ὦ σ. δ. ΒΟ: ὃ. ὦ σ. Ἐ; σώκρ. εἶναι τὰ λεγ. 
ἴῃ τηδῦρ. Ὁ | τὰ ΕΑ: τάδε Β5) 30 τούτοις ΒΩΏ, Ἰποϊαβὶς δποίοῦο 
ΘΠ ραυτηῖο ΜΘ: αὐτοῖς Εὶ [ ταυτῶ Ἐ | ἐγώ ΒΓ: ἔγωγέ Ε, 

Ῥαίο τοῖ. 1. 2 
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Σῷ. Κινδυνεύω ἄρα, ὦ ἑταῖρε, ἐκείνου τοῦ ἀνδρὸς 
δεινότερος γεγονέναι τὴν τέχνην τοσούτῳ, ὅσῳ ὃ μὲν τὰ 
αὑτοῦ μόνα ἐποίει οὐ μένοντα, ἐγὼ δὲ πρὸς τοῖς ἐμαυ- 
τοῦ, ὡς ἔοιχε, καὶ τὰ ἀλλότρια. χαὶ δῆτα τοῦτό μοι τῆς 
τέχνης ἐστὶ χομιψότατον, ὅτι ἄχων εἰμὶ σοφός. ἐβουλόμην 
γὰρ ἄν μοι τοὺς λόγους μένειν χαὶ ἀχινήτως ἱδρῦσϑαι 
μᾶλλον ἢ πρὸς τῇ Δαιδάλου σοφίᾳ τὰ Ταντάλου χρήματα 

, ΄ ς ΄, - 

Ἑ γενέσϑαι. χαὶ τούτων μὲν ἄδην. ἐπειδὴ δέ μοι δοχεῖς 

12 

σὺ τρυφᾶν, αὐτός σοι ξυμπροϑυμήσομαι ἰ δεῖξαι], ὅσεως 
ἄν μὲ διδάξῃς περὶ τοῦ ὁσίου καὶ μὴ προαποχάμῃς. ἰδὲ 
γάρ, εἰ οὐχ ἀναγχαῖόν σοι δοχεῖ δίχαιον εἶναι “τᾶν τὸ 
ὅσιον. 

ΕΥ̓Θ. Ἔμοιγε. 

Σῶ, “ρ οὖν χαὶ πᾶν τὸ δίκαιον ὃ ὅσιον, ἢ τὸ μιὲν ὅσιον 

πᾶν δίκαιον, τὸ δὲ δίκαιον οὐ πᾶν ὅσιον, ἀλλὰ τὸ μὲν 
αὐτοῦ ὅσιον, τὸ δέ τι χαὶ ἄλλο; 

ΕΥ̓Θ. Οὐχ ἕπομαι, ὦ Σώκρατες, Ῥοῖσ λεγομένοις. 

Σῶ αὶ μὴν γεώτερός γέ μου εἶ οὐχ ἐλάττονι Ὑ ἢ ὅσῳ 
σοφώτερος" ἀλλ᾽ ὃ λέγω τρυφᾷς ὑπὸ πλούτου τῆς σο- 
φίας. ἀλλ᾽ ὦ μαχάριξ ξύγντεινξε σαυτόν᾽ καὶ γὰρ οὐδὲ 
χαλεπὸν χατανοῆσαι ὃ λέγω. λέγω γὰρ δὴ τὸ ἐναντίον ἢ 
ὃ ποϊητὴς ἐποίησεν ὃ ποιΐσας 

Ζῆνα δὲ τόν ϑ'᾽ ἕρξαντα, καὶ ὃς τάδε πάντ᾽ ἐφύτευσεν, 
Οὐχ ἐϑέλεις εἰπεῖν" ἵνα γὰρ δέος, ἔνϑα καὶ αἰδώς. 

ἐγὼ οὖν τούτῳ διαφέρομαι τῷ ττοιητῇ. --- εἴπω σοι ὅπῃ; 
ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 
Σῷ, Οὐ δοχεῖ μοι εἶναι, ἵνα δέος, ἔνϑα χαὶ αἰδώς" 

πολλοὶ γάρ μοι δοχοῦσι χαὶ νόσους χαὶ πενίας καὶ ἄλλα 

21 λέγω γὰρ ---το, τῷ ἀριϑμός 510}. ἤοτερ. 31, τ8 

2 ὅσον ΠΟΥ αι 3 αὐτοῦ ΒΓ. | μόνα ΒΓ): μόνον ἘΣ 
4 τοῦτό μοι ΒΟΏ: ΠΣ δὰ 19, 5. ἔστε 1} 6 ἐδούσϑαι (ὶ 

ἀδδην Ἐ, ἀδην ( 9 σὺ τρυφᾶν Ὁ: συντρ. ἃ ] δεῖξαι ᾿πο]5ὶῖ 
προ ὑπεᾳ δῆσαι Μαάν!ρ δάνειβ. 1 ἢ. 367 το διδάξης 
ΒΕΕΖΑ: ὝΣΕΞ εἰς 1), διδάξαις ΒΕΚΊςοΓ; ξυμπρομηϑήσομαι -- διδαάξαις 

ΘΙΔΠΡδῦτη [ προσατσι. ( [ ἰδὲ Β; ἔδε ΟΡῈΡ 11 εἰ Ηἰ [Δ]1οΥ 46]6- 
νἱΐ ἃ, ΟΠ]. Αϑί, 514]ΠΡαιιπὶ Τὴ αὐ. (Ε: ΟΟΥΠ- Ὁ 18 γέ μου 
Βά: γε μου ΠΡ, γε ἐμοῦ Ἐ,| εἶ Β1)Ε: εἰ τ [ ἐλάττονι ΒΓ, ἐλάττον κ 
Ὁ: ἔλαττον Ἐ, ο Ν. Ὁ. ῬΦ ΤΟΙ 21 γκρ ΒΌΡΓΑ τον Ϊ[ΛῈ 23 δὲ 
ΒΒ: μὲν. Ε | ϑ' ἕρξαντα Ὀςά: ϑέρξαντα ΒΟ), ἔρξαντα Ἐ;, γρ. 
στέρξαντα Ἰῃι ΤῊΔΙΡ. μά, γρ. πῶ 1ὴ τηδῦρ, Εὶ διοραθυο ὃ: Ὁ, βΒεαᾶ ς 
ἴῃ τὰ5. πάντα ΕΒ 24 ἐϑέλεις Β: ἐθέλειν Ὁ 475 ἐγὼ --- 27 αἰδώς 
οἵη. ΒΟ), 4δαα. Ἐ, ἴῃ τηᾶῦρ. Ὀςα 
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πολλὰ τοιαῦτα δεδιότες δεδιέναι μέν, αἰδεῖσθαι δὲ μηδὲν 

ταῦτα ἃ δεδίασιν. οὐ καὶ σοὶ δοχεῖ; 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 
ΣΩ, ἀψλλ ἵνὰ γε αἰδώς, ἔνϑα χαὶ δέος εἶναι" ἐπεὶ 

ἔστιν ὅστις αἰδούμενός τι τρᾶγμα χαὶ αἰσχυνόμενος οὐ 
χεφόβηταί τε χαὶ δέδοιχεν ὃ ἅμα δόξαν πονηρίας; 

ΕΥ̓Θ. 4έδοιχε μὲν οὖν. 
Σῷ, Οὐχ ἄρ᾽ ὀρϑῶς ἔχει λέγειν" ἵνα γὰρ δέος; ἔνϑα 

χαὶ αἰδώς" ἀλλ᾽ ἵνα μὲν αἰδώς, ἔνϑα χαὶ δέος, οὐ μέντοι 
ἵνα γε δέος, πανταχοῦ αἰδώς. ἐπὶ πλέον γὰρ οἶμαι 
δέος αἰδοῦς" μόριον γὰρ αἰδὼς δέους, ὥστπεερ ἀριϑμοῦ 
περιττόν, ὥστε οὐχ ἵνα περ ἀριϑμός, ἔνϑα χαὶ περιτ- 
τόν, ἵνα δὲ περιττόν, ἔνϑα καὶ ἀριϑμός. ἕπει γάρ που 
γῦν γε; 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 
Σῷ, Τὸ τοιοῦτον τοίνυν χαὶ ἐχεῖ λέγων ἠρώτων, ἄρα 

ἵνα δίχαιον, ἔνϑα χαὶ ὅσιον, ἢ ἵνα μὲν ὅσιον, ἔνϑα καὶ 
δίκαιον, ἵνα δὲ δίκαιον, οὐ πανταχοῦ ὅσιον" μόριον γὰρ 
τοῦ δικαίου τὸ ὅσιον. οὕτω φῶμεν ἢ ἄλλως σοι δοχεῖ; 

ΕΥ̓Θ. Οὐχ ἀλλ᾽ οὕτω. φαίνει γάρ μοι ὀρϑῶς λέγειν. 
ΕΙΣ, Ὅρα ὁὴ τὸ μετὰ τοῦτο. εἰ γὰρ μέρος τὸ 

ὅσιον τοῦ δικαίου, δεῖ δὴ ἡμᾶς, ὡς ξοιχεν, ἐξευρεῖν τὸ 
ποῖον μέρος ἂν εἴη τοῦ δικαίου τὸ ὅσιον. εἰ μὲν οὖν σύ 
ιι8 ἡἠρώτας. τι τῶν γῦν δή, οἷον ποῖον μέρος ἐστὶν ἀρι- 
ϑμοῦ τὸ ἄρτιον χαὶ τίς ὧν τυγχάνει οὗτος ὃ ἀριϑμός, 
εἶπτον ἂν ὅτι ὃς ἂν μὴ σχαληνὸς ἡ, ἀλλ ̓ ἰσοσχελής" ἢ) οὐ 
δοχεῖ σοι; 

ΕΥ̓Θ. Ἔμοιγε. 
ΣΩῶ, Πειρῶ δὴ χαὶ σὺ ἐμὲ οὕτω διδάξαι, τὸ ποῖον 

μέρος τοῦ διχαίου ὅσιόν ἐστιν, ἵνα καὶ Μελήτῳ λέγωμεν 
μηχέϑ᾽ ἡμᾶς ἀδικεῖν μηδὲ ἀσεβείας γράφεσϑαι, ὡς ἱχανῶς 

1 πολλὰ οτη. Ε,, 444. ες τὰ τοιαῦτα (] δεδ κ εέναι Ὁ 4 ορα 
ἀλλ ς. ιτοΐνα γε ἘΠε: γε ἵνα Ὁ, γε ἵνα γε Ἐ, Βίορδεαιιβ Ι αἰδῶς Ὁ 
ὈΟΥΓ, ἃ, αὖ ΤΟΧ 11 αἰδὼς δέους ΒΟ: δ. αἰ. Εὶ 13 ἕπει͵ Β: 
ὅπαᾳ 1), ἔπ" (, ἕπη ςα, ἔπη Β Τ6 αοὸ (ΟΣ ΠΟΤΕ ἃ 17 ἢ Β, 
ΟΣ. Ὁ ̓ υἴ πποχ τϑ μόριον - ὅσιον οτὴ. (,, ἴῃ πιαῦρ. δάά. ς 
19 ἄλλω ΤῸ σοῦ. ἃ 20 φαίνει Β, φαίν κα Ὠ: φαίνη (ΕἘάὰ [μοι εἴ 
22 ὡς οἴη. ἘΣ δάα. ε 24 νυνδῆ, ΒΒ. σοεῖς Βὶ 26 ἰσοσκελές 
ΓΟΠΏρΡ ἢ α, Ἔσο ὑκελήο Ὁ Ι| ῈΕΡ: ἡ Ὁ ἢ « Β, ἤεκ Ὁ 30 τὸ 
ὅσιόν ἨϊΪγϑΟΠΙρ] μελήτω (6: μελέτω τ ΜῈ ΕΝ. ς, λέγω τεῆηρθηβ α 
31 μηδὲ ΒΟΠΕ 

0: 
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ἤδη παρὰ σοῦ μεμαϑηχότας τά τε εὐσεβῆ χαὶ ὅσια χαὶ 
τὰ μή. 

ΕΥ̓Θ. Τοῦτο τοίνυν ἔμοιγε δοχεῖ, ὦ Σώχρατες, τὸ 
μέρος τοῦ δικαίου εἶναι εὐσεβές τε χαὶ ὅσιον, τὸ περὶ 
τὴν τῶν ϑεῶν ϑεραπείαν" τὸ δὲ περὶ τὴν τῶν ἀνθρώπων 
τὸ λοιττὸν εἶναι τοῦ δικαίου μέρος. 

ΧΥ. Σωῶ. ζΧαὶ καλῶς γέ μοι, ὦ “Εὐϑύφρον, φαίνει 
18 λέγειν ἀλλὰ σμικροῦ τινος ἔτι ἐνδεής εἶμι. τὴν γὰρ ϑερα- 

σιξίαν οὔπω ξυνίημι ἥντινα ὀνομάζεις. οὐ γάρ που 
λέγεις γε, οἷαί ττερ χαὶ αἱ περὶ τὰ ἄλλα ϑεραπτεεῖαί εἶσιν, 
τοιαύτην καὶ περὶ ϑεούς. λέγομεν γάρ που --- οἷον φα- 
μέν, ἵγίπους οὐ σιᾶς ἐπίσταται ϑεραπεύειν, ἀλλὰ ὃ ἱππι- 
χός" ἢ γάρ; 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 
ΣΩ, Ἡ γάρ που ἱπηιχὴ ἵπττων ϑεραπεία. 
ΕΥ̓Θ. “Ναί. 
ΣΩ, Οὐδέ γε χύνας πᾶς ἐπίσταται ϑεραπεύειν, ἀλλὰ 

ὃ χυνηγετιχός. 
ΕΥ̓Θ. Οὕτω. 
ΣΩ, Ἢ γάρ που κυνηγετικὴ χυνῶν ϑεραπεία. 
ΕΥ̓Θ. Ναί 
ΣΩ, Ἡ δὲ βοηλατικὴ βοῶν. 
ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 
Σῷ, Ἡ δὲ δὴ ὁσιότης τε χαὶ εὐσέβεια ϑεῶν, ὦ Εὐϑύ- 

φρον; οὕτω λέγεις; 
ΕΥ̓Θ. Ἔγωγε. 
ΣΩ, Οὐχοῦν ϑεραπεία γε πᾶσα ταὐτὸν διαπράττε- 

ται; οἷον τοιόνδε" ἐπ ἀγαϑῷ τινί ἔστι καὶ ὠφελείᾳ τοῦ 
ϑεραπτευομένου, ὥστίεξρ ὁρᾷς δὴ ὅτι οἱ ἵπτοι ὑπὸ τῆς 
ἱσεπεικῆς ϑεραπευόμενοι ὠφελοῦνται χαὶ βελτίους ἡ Ὥρθν: 
ται" ἢ οὐ δοχοῦσί σοι; 

ΕΥ̓Θ. Ἔμοιγε. 

ΣΟ, Καὶ οἱ χύνες γέ που ὑπὸ τῆς κυνηγετικῆς, καὶ 
οἱ βόες ὑπὸ τῆς βοηλατικῆς, χαὶ τἄλλα πάντα ὡσαύτως" 

ἢ. ἐπὶ βλάβη οἴει τοῦ ϑεραπτευομένου τὴν ϑεραπείαν 
εἶναι" 

7 φαίνει ΒΙ1): φαίνη (ἘἉ ΤΟ εἰσιν Β]): εἰσὶ (Ἐάὰ 1 τὴν 
σερὶ ἨΠΓΒΟΠΙΡ 12 ἀλλὰ ΒΟΠ.: ἀλλ 17 ἀλλὰ ὁ ΒΓ): ἀλλο Εὶ 
19 οὕτω ΒΟΕ 22 δὲ ΒΟ): δὲ γ6 Ἑὶ 24 δὴ οἵη. ( 28 τὸ 
τοιόνδε Ἡειυπάςα 5Ρ6ς. οὐ, Ρ. 7 ἐστὶ ΒΟ: ἔσται Ἐ| ὠφελείᾳ (ΓὨΡὈ: 
ὠφελίᾳ ΒΕ, 31 ἡ Β, οοτῖ. Ὁ, υἱ τηοχ, ἡ) 34 τὰ ἀλλα ὶ 535 οἴης 
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ΕΥ̓Θ. Μὰ 4 οὐκ ἔγωγε. 
ΣΩ. 1λλ᾽ ἐπὶ ὠφελείᾳ; 

ΕΥ̓Θ. Πῶς δ᾽ οὔ; 

ΣΩ. Ἦ οὖν καὶ ἢ ὁσιότης ϑεραπεία οὖσα. ϑεῶν 

ὠφέλειά τέ ἔστι ϑεῶν χαὶ βελτίους τοὺς ϑεοὺς χοιξῖ; 

χαὶ σὺ τοῦτο ξυγχωρήσαις ὁ ἄν, ὡς ἐ»τειδάν τι ὅσιον ποιῇς, 
βελτίω τινὰ τῶν ϑεῶν ἀπεργάζει; 

ΕΥ̓Θ. Μὰ 44 οὐκ ἔγωγε. 
Σῷ, Οὐδὲ γὰρ ἐγώ, ὦ Εὐϑύφρον, οἶμαί σε τοῦτο 

λέγειν" πολλοῦ καὶ δέω" ἀλλὰ τούτου δὴ ἕνεχα χαὶ ἀνη- 
ρόμην, τίνα ποτὲ λέγοις τὴν ϑεραπείαν τῶν ϑεῶν, οὐχ Ὁ 
ἡγούμενός σε τοιαύτην λέγειν. 

ΕΥ̓Θ. Καὶ ὀρϑῶς γε, ὦ Σώχρατες" οὗ γὰρ τοιαύτην 
λέγω. 

ΣΩ, Εἶεν: ἀλλὰ τίς δὴ ϑεῶν ϑεραπεία εἴη ἂν ἢ 
ὁσιότης; 

ΕΥ̓Θ. Ἥιπερ, ὦ Σώχρατες, οἱ δοῦλοι τοὺς δεσπότας 
ϑεραπεύουσιν. 

ΣΩ, “ανϑάνω" ὑπηρετιχή τις ἂν, ὡς ἔοιχεν, εἴη ϑεοῖς. 
ΕΥ̓Θ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΧΥ͂Ι. Σω. Ἔχεις οὖν εἰπεῖν, ῇ ἰατροῖς ὑπηρετιχὴ εἰς 

τίνος ἔργου ἀπεργασίαν τυγχάνει οὐσὰα ὑπηρετική; οὐχ 
εἰς ὑγιείας οἴει; 

ΕΥ̓Θ. Ἔγωγε. 
ΣΟ ἦν δέ; ΠΣ γαυπηγοῖς ὑσιηρετικὴ εἰς τίνος ἔργου 

ἀπεργασίαν ὑπηρετιχή ἐστιν; 
ΕΥ̓Θ. 4ῆλον ὃ ὅτι, ὦ Σώχρατες, εἰς σιλοίου. 
ΣΩ. Καὶ ἡ οἰχοδόμοις γέ που εἰς οἰχίας; 
ΕΥ̓Θ. Μααί. 
ΣΩ, Εἰπὲ δή, ὦ ἄριστε" ἣ δὲ ϑεοῖς ὑπηρετιχὴ εἰς 

τίνος ἔργου ἀπεργασίαν ὑπηρετιχκὴ ἂν εἴη; δῆλον γὰρ ὅτι 

2 ὠφελία Ἑ 4ᾳ«ῆς (ἡ οπ. 5 ὠφελία Ἐ, 6 συγχ. 
ἘΠ ποιῆις Β, 564 ες Ἰῃ Τ45.» ποιῆς (᾿, 564 ἢ ἴῃ ΓΆ5. 7 ἀπεργάζει 
ΒΝ ἀπεργάξζῃ ΓθξρΡ 9 οἶμαί --- λέγειν ἸΠΟ]α51: ἩΕΥτηδηη | τούτω 
Ἂ" ΦΟΥ͂Γ. ς 11 λέγ οις ΒΟ: λέ γειβ Εὰ Ις ἂν ἢ οἵ. ( 

17 ἥπερ ΒΟ), ργοθαν! Αϑι: ἥνπερ δᾶ, αἵ Οἵ ΣΧ ΘΠ ἢ. Η6]]1-2: 27 τὸ 
ἐϑέράπευον παύσῃ ϑεοαπείᾳ 18 ϑεραπεύουσιν Β]): ϑεραπεύουσι 
ΠΕὰ 21 ἔχεις Μ9: ἔχοις, ΒΩ), ἔχοις ἂν Ἐςα | ἡ οτη. Ό 23 
ὑγείας ΒΕΌΕ 25 Ρροβί ὑπηρετικῆ γορεῖν! οὐκ εἰς ὑγείας οἴει 
ΤῊ , οοττ. ἃ | δκ Β: δαὶ " 26 ἐστιν ΒΏ): ἐστε (Εά 
27 δηλονότι [9] 30 ὑπηρετική --- ἀπεργασίαν οτὴῇ. (, ἴῃ ΤηδΓρ. 
μι 5 
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σὺ οἶσϑα, ἐπειδήστερ τά γε ϑεῖα κάλλιστά γε φὴς εἰδέναι 
ἀνϑρώπων. 

ΕΥ̓Θ. Καὶ ἀληϑῆ 7ὲ λέγω, ὦ Σώκρατες. 
Σῶ, οπϊπὲ δὴ πρὸς σ]εός, χί σεοτξ ἐστιν ἐχεῖνο τὸ 

πάγχαλον ἔργον, ὃ οἱ ϑεοὶ ἀπεργάζονται ὑμῖν ὑπηρέταις κ5 
χρώμεγοι; 

ΕΥ̓Θ. Πολλὰ χαὶ χαλά, ὦ Σώκρατες. 
ΠΤ τ ΧΩ “γὰρ οἱ στρατηγοί, ὠ φίλε" ἀλλ᾽ ὅμως τὸ 

χεφράλαιον αὐτῶν ῥᾳδίως ἂν εἴσιοις, ὅτε νίχην ἐν τῷ πο- 
λέμῳ ἀτεργαζονται" ἢ οὔ; Ιο 

ΕΥ̓Θ. Πῶς δ᾽ οὔ; 
ΣΩ, Πολλὰ δέ γ᾽ οἶμαι καὶ καλὰ χαὶ οἱ γεωργοί" ἀλλ 

ὅμως τὸ χεφάλαιον αὐτῶν ἐστιν τῆς ἀπεργασίας ἡ ἐκ τῆς 

γῆς τροφή. 
ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. ; τς 

ΣΉ Σὲ δή; τῶν πολλῶν χαὶ χαλῶν ἃ οἱ ϑεοὶ 
ἀπεργάζονται, τί τὸ κεράλαιόν ἐστι τῆς ἐργασίας; 

ΕΥ̓Θ. Καὶ ὀλίγον σοι πρότερον εἶστον, [ἢ Σώχρατες, 
Β ὅτι πλείονος ἔργου ἐστὶν ἀχριβῶς πάντα ταῦτα ὡς ἔχει 

μαϑεῖν" τόδε μέντοι σοι ἁπλῶς λέγω, ὅτι ἐὰν μὲν χεχα- 26 
ρισμένα τις ἐπίστηται τοῖς ϑεοῖς λέγειν τὲ χαὶ πράττειν 
εὐχόμενός τε χαὶ ϑύων, ταῦτ᾽ ἔστι τὰ ὅσια, καὶ σῴζει τὰ 
τοιαῦτα τούς τε ἰδίους οἴχους χαὶ τὰ χοινὰ τῶν πόλεωγ᾽ 

- χὰ δ᾽ ἐναντία τῶν χεχαρισμένων ἀσεβῆ, ἃ δὴ καὶ ἀνατρέ- 
σει ἅπαντα χαὶ ἀττιόλλυσιν. 25. 

ἌΨΠ ΣΟ: Ἢ σολύ μοι διὰ βραχυτέρων, ὦ Εὐϑύ- 
Φρον, εἰ ἐβούλου, εἶπτες ἂν τὸ χεφάλαιον ὧν ἠρώτων. ἀλλὰ 
γὰρ οὗ πρόϑυμός μι8 εἶ διδάξαι" δῆλος εὐ ὐκοὶ γὰρ γῦν 

Ὁ ἐγεειδὴ ἐγ αὐτῷ ἦσϑα, ἀπετράπου" ὃ εἰ ἀπεχρίνω, ἵχα- 
γῶς ἂν ἤδη παρὰ σοῦ τὴν ὁσιότητα ἐμεμαϑήχη. νῦν 30 
δέ --- ἀνάγχη γὰρ τὸν ἐρωτῶντα τῷ ἐρωτωμένῳ ἀχολου- 
ϑεῖν, ὅπῃ ἂν ἐχεῖνος ὑπάγῃ" τί δὴ αὖ λέγεις τὸ ὅσιον 

τ ἐπειδήπερ ΒΟ): ἐπειδὴ ἘΠϑεία 1), σοττ. 4|γε οὐ. Ὲ 4 δὴ 
οτη. ( ] ποτέ ΒΩ): ποτ᾿ Ε, ΙΟ ἢ Β, ΠΟΥ. Ὁ 13 ἐστιν Β0: 
ἐστι (Εάὰ | τῆς ἀπ. ἀο]εν!ς ΜΘ ΡΠ1|ΟΙ. 28 (1869) Ρ. 723 τι6 δὲ Β: 
δαὶ Ὁ 17 ἐργασίας ΒΙΕΙ͂ΘΣ ἀπεργασίας Ἰ; 19 πάντα ταῦτα ΒΟ: 
-..π. Ὲ,1 ἔχεις αὶ 21 ἐπίσταται Ἐ., ΠΟΥ.Θ. 22 σώιζει Β: 
σώζει (ἙΝ “ἃ οὐ ΒΟῸΣ ὡς οὐ 29 ἠισϑα Β | ἱκανῶς 
ΒΟ): ἴσως. Ἐ; 30 ἐμεμαϑήκη Ὁ,  μεμαϑήκπ : ἐμειιαϑήκ παν Β, 
“ει ἱλήκειν (ἃ, ἐμεμα ϑήκειν Ες, ἴῃ τηδγρ. Ὁ 31, δὲ ΤΕΠηρΘΠ5 Ο: 
δὴ ΒΕ | ἐρωτῶντα --- ἐρωτωμένῳ ἘΔ: ἐρῶντα --- ἐρωμένῳ ΒΓ) 
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Τὸ ΕΥ̓ΘΥΦΡΩΝ ὧτν 

εἶναι χαὶ τὴν ὁσιότητα; οὐχὶ ἐπιστήμην τινὰ τοῦ ϑύειν 
τε χαὶ εὔχεσϑαι; 

ΕΥ̓Θ, Ἔγωγε. 
ΣΩ. Οὐχοῦν τὸ ϑύειν δωρεῖσϑαί ἔστι τοῖς ϑεοῖς, τὸ 

δ᾽ εὔχεσϑαι αἰτεῖν τοὺς ϑεούς; 
ΕΥ̓Θ. Καὶ μάλα, ὠ Σώχρατες. 
ΣΩ. “Ῥπιστήμη ἄρα αἰτήσεως καὶ δόσεως ϑεοῖς ὅσιό- 

της ἂν εἴη ἕχ τούτου τοῦ λόγου. 
ΕΥ̓Θ. Πάνυ χαλῶς, ὦ Σώχρατες, ξυνῆκας ὁ εἶπον. 

Σ ΩΣ Ῥπιϑυμητὴς γάρ εἶμι, ὠ φίλε, τῆς σῆς σοφίας 
χαὶ προσέχω τὸν νοῦν αὐτῇ, ὥστε οὐ χαμαὶ πεσεῖται ὃ 
τι ἂν εἴπτης. ἀλλά μοι λέξον, τίς αὕτη ἡ ὑττηρεσία ἐστὶ 
τοῖς ϑεοῖς; αἰτεῖν τε φὴς αὐτοὺς καὶ διδόναι ἐχείνοις; 

ΕΥΩ. Ἔγωγε. 
ΧΥΠΙῚ. Σῶ. ἄρ᾽ οὖν οὐ τὸ ὀρϑῶς αἰτεῖν ἂν εἴη, ὧν 

δεόμεϑα παρ᾽ ἐχείνων, ταῦτα αὐτοὺς αἰτεῖν; 
ΕΥΘ.. ἀλλὰ τί; 
Σῶς Καὶ αὖ 1 ὀρϑῶς, ὧν ἐχεῖνοι τυγχάνουσιν 

δεόμενοι σταρ᾽ ἡμῶν, ταῦτα ἐκείνοις αὖ ἀντιδωρεῖσϑαι; 
οὐ γάρ που τεχνιχόν γ᾽ ἂν εἴη δωροφορεῖν διδόντα τῳ 
ταῦτα ὧν οὐδὲν δεῖται. 

ΕΥ̓Θ. ἄληϑτ λέγεις, ὦ Σώχρατες. 
Σῷ, μπορικχὴ ἄρα τις ἂν εἴη, ὦ Εὐθύφρον, τέχνη ἡ 

ὁσιότης ϑεοῖς χαὶ ἀνθρώποις τιαρ᾽ ἀλλήλων. 
ΕΥ̓Θ. Ἀμιποριχή, εἰ οὕτως ἡδιόν σοι ὀνομάζειν. 
ΣΩ, “1λλ᾽ οὐδὲν γδιον ἔμοιγε, εἰ μὴ τυγχάνει ἀληϑὲς 

ὄν. φράσον. δέ μοι, τίς ἡ ὠφέλεια τοῖς ϑεοῖς τυγχάνξι 
οὖσα ἀπὸ τῶν δώρων ὧν τιαρ᾽ ἡμῶν λαμβάνουσιν; ἃ μὲν 
γὰρ διδόασι, χεαντὶ δῆλον" οὐδὲν γὰρ ἡμῖν ἐστιν ἀγαϑόν, 
ὃ τι ἂν μὴ ἐκεῖνοι, δῶσιν" ἃ δὲ παρ᾽ ἡμῶν λαμβάνουσιν, 
τί ὠφελοῦνται; ἢ τοσοῦτον αὐτῶν πλεονεχτοῦμεν κατὰ 
τὴν ἑμττορίαν, ὥστε στάντα τἀγαϑὰ πιαρ᾽ αὐτῶν λαμιβάνο- 
μεν, ἐχεῖνοι δὲ παρ᾽ ἡμῶν οὐδέν; 

ΕΥΘ. 41λλ οἴει, ὦ Σώχρατες, τοὺς ϑεοὺς ὠφελεῖσθαι 
35. ἀπὸ τούτων ἃ τιαρ᾽ ἡμῶν λαμιβάνουσιν; 

12 ἡ 5: ρΓα νϑύϑιπ ἴῃ Ὁ | ἔστε ( 15 ἂρ Ὁ: ἀρ’ ΒΕ ] τὸ 
ΒΟ: τό γε Εὶ 18 τυγχάνουσιν Β: τυγχάνουσι ὍΡΕ 20 που 
Εν πῶ Ε | γ᾽ οἷς Ἐ, 26 τυγχάνει Β, 564 εἰ ΕΧ Θῃη6πά. 
27 ὠφέλια Β, σοτῖ. Ἀ, ὠφελία Ἐὶ 29 ἡμῖν ἐστι» ΒΓ: ἐστεν 
ἡ ἵν Ε, 30 λαμβάνουσιν Β, λαμβανδυσει Ὁ: λαμβάνουσι (Ε, 
35 ἀπὸ ΒΕ: ὑπὸς 

15 
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ΣΩ, λλὰ τέ δήποτ᾽ ἂν εἴη ταῦτα, ὦ Εὐϑύφρον, τὰ 
σαρ ἡμῶν δῶρα τοῖς ϑεοῖς; 

ΕΥ̓Θ. Τί δ᾽ οἴει ἄλλο ἢ τιμή τε καὶ γέρα χαὶ ὅπερ 
ἐγὼ ἄρτι ἔλεγον, χάρις; 

ΣΏ. -“Κεχαρισμένον ἄρα ἐστίν, ὦ Εὐϑύφρον, τὸ ὅσιον, 
ἀλλ᾽ οὐχὶ ὠφέλιμον οὐδὲ φίλον τοῖς ϑεοῖς; 

ΕΥ̓Θ. Οἶμαι ἔγωγε πάντων τ μάλιστα φίλον. 

ΣΟ, “ΖΦ οῦτο ἀρ᾽ ἐστὶν αὖ, ὡς ἔοιχξε, τὸ ὅσιον, τὸ τοῖς 

ϑεοῖς φίλον. 
ΕΥ̓Θ. Μαλιστά γε. 
ΧΙΧ. σῷ. θαυμάσει οὖν ταῦτα λέγων, ἐάν σοι οἱ λόγοι 

φαίνωνται μὴ μένοντες, ἀλλὰ βαδίζοντες, καὶ ἐμὲ αἰτιάσει 
τὸν Δαίδαλον βαδίζοντας αὑτοὺς ποιεῖν, αὐτὸς ὧν πολύ 
γε τεχνιχώτερος τοῦ Ζαιδάλου χαὶ χύχλῳ περιιόντας 
ποιῶν; ἢ οὐκ αἰσϑάνει ὅτι ὃ λόγος ἡ ἡμῖν περιελϑὼν σγάλιν 
εἰς ταὐτὸν ἥκει; μέμνησαι γάρ σου ὅτι ἐν τῷ ἔμπροσϑεν 
τό τε ὅσιον καὶ τὸ ϑεοφιλὲς οὐ ταὐτὸν ἡμῖν ἐφάνη, ἀλλ 
ἕτερα ἀλλήλων" ἢ οὐ μέμνησαι; 

ΕΥ̓Θ. Ἄγωγε. 

Σῷ. Νῦν οὖν οὐχ ἐννοεῖς, ὅτι τὸ τοῖς ϑεοῖς φίλον 
φὴς ὅσιον εἶναι; τοῦτο δ᾽ ἄλλο τι ἢ ϑεοφιλὲς γίγνεται; 
ἢ οὔ; 

ἜΥΘ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Οὐχοῦν ἢ ἄρτι οὐ καλῶς ὡμολογοῦμεν, ἢ εἶ τότε 

χαλῶς, νῦν οὐκ ὀρϑῶς τιϑέμεϑα. 
ΕΥ̓Θ. Ἔοιχεν. 
ΧΟ. Σῶ. Ἔξ ἀρχῆς ἄρα ἡμῖν πάλιν σχεπττέον, τί 

ἐστι τὸ ὅσιον" ὡς ἐγώ, πρὶν ἂν μάϑω, ἑχὼν εἶναι οὐκ 
ἀποδειλιάσω. ἀλλὰ μή μιε ἀτιμάσης, ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ 
προσέχων τὸν νοῦν ὃ τι μάλιστα νῦν εἰπὲ τὴν ἀλήϑειαν. 
οἶσϑα γάρ, εἴττερ τις ἄλλος ἀνθρώπων, καὶ οὐκ ἀφετέος 

3 γέρα ΒΟΒΘΕ: γρ. καὶ δῶρα ἃ δ ὦ εὐϑ'. τὸ ὅσιον ΒΟ: τὸ 
ὅσιον ὦ εὐϑ. Ἐ, ὃ τοῦτο ΒΟΡ: τοῦτ᾽ ἙΕ 1 ϑαυμάσει ΒΟ: 
ϑαυμάση ἘΡεά 12 αἰτιάσει Β, αἰτιάσκπ κα Τ : αἰτιάση (ἘΔ 13 δαί- 
δαλον ΒΓΕ: γρ. καὶ διδάσκαλον ἴῃ. τηᾶγρ. ἃ [ πολύ γε Β(Ό: 
στολὺ ΕΒ 14 περιιόντας ΕΑ: περιόντας Ὁ, περιόντα Β(]), περιιόντα 
ὙΊΠοΙκ εἰ πηᾶπη 01]. χα (Ὁ 1 πὰ {πε Β, ̓ αἰσϑάν"" κ» 1): αἰσϑάνη 
ΓΕΡὰ τ6 ἔμιπροσϑεν ΒΓ) : πρόσϑεν Ἐι 17 ὅσον (,, (ΟΥ̓. ς 
18 ἡ Β( οὐ ΒΩ: : οὐδὲ Ἐν. δ᾽ νὶάς Ν. Ὁ. Ρ- ΤΟ4 20 τὸ ΟΠ. ς 
21 ἄλλο ΒΟΒΘΕ: οὐκ ἄλλο Ἠδγπιᾶππ 24 οἡμολογοῦμεν ΒΕ, 5εἀ ὦ 
ἴῃ τὰ5. Β: ὁμολογοῦμεν (Ὁ 28 ἐστι τὸ ΒΟ.: ἐστν ΕΞ 30 προσ- 
ἐχων ΒΟ: προσχὼν Ἐὶ 31 ἀφετέος 1), 564 ος Ἰῃ ΓΔ. 

ΙΟ 

15 
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εἶ, ὥσπερ ὃ Πρωτεύς, πρὶν ἂν εἴπῃς. δἰ γὰρ μὴ ἤδεισϑα 
σαφῶς τό τὲ ὅσιον χαὶ τὸ ἀνόσιον, οὐκ ἔστιν ὅπως ἄν 
σοτε ἐπεχείρησας ὑπὲρ ἀνδρὸς ϑητὸς ἄνδρα πρεσβύτην 
πατέρα διωχάϑειν φόνου, ἀλλὰ χαὶ τοὺς ϑεοὺς ὁ ἂν ἔδεισας 
παρακινδυνεύειν, μὴ οὐχ ὀρϑῶς αὐτὸ ποιήσοις, χαὶ τοὺς 
ἀνθρώπους ῃσχύνϑης. γῦν δὲ εὖ οἶδα ὃ ὅτι σαφῶς οἴει 
εἰδέναι τό τε ὅσιον χαὶ μή" εἰπὲ οὖν, ὦ βέλτιστε Εὐϑύ- 
φρον, χαὶ μὴ ἀποχρύψῃ ὅ τι αὐτὸ ἡγεῖ. 

ΕΥ̓Θ. Εἰσαῦϑις τοίνυν, ὦ Σώχρατες" νῦν γὰρ σπεύδω 
σοι, χαί μοι ὥρα ἀπιέναι. 

ΣΏΩ. Οἷα ποιεῖς, ὦ ἑταῖρε" ἀπὶ ἐλυτίδος με καταβαλῶ ὧν 
μεγάλης ἀπέρχει, ἣν εἶχον, ὡς παρὰ σοῦ μαϑὼν τά τε 
ὅσια χαὶ μὴ καὶ τῆς πρὸς Μέλητον γραφῆς ἀπαλλάξομαι, 
ἐνδειξάμενος ἐχείνῳ ὅτι σοφὸς ἤδη τταρ᾽ Εὐθϑύφρονος τὰ 
ϑεῖα γέγονα καὶ ὅτι οὐχέτι ὑπ᾽ ἀγνοίας αὐτοσχεδιάζω οὐδὲ 
χκαινοτομῶ περὶ αὐτά, καὶ δὴ χαὶ τὸν ἄλλον βίον [ὅτι] 
ἄμεινον βιωσοίμην. 

ι εἶ ΒΟ.: ἂν εἴης Ἐ |[ἤδεισϑα ΒΟΏ : εἴδησϑα Ἐ, ἤδησϑα 001- 
486 «((1ς15 5ουϊρίοσιθιιβ γεα ας (οεΐ πον. Ἰθοῖ. Ρ. 214, δ Τουτηδπι 
ἤδεισϑα ΠΟΥ ΟΡ ΤΩΙ οἰϊᾶπὶ ργδερεηΐ 46 σθρ. 1 3374, Μεποη. 8010), 
Ἐπιηγά. 277 Ε 4 διωκάϑειν ΒΕ: διώκειν ἴῃ τηαῦρ. ἃ, διώς 
καϑεῖν ἘΠΤΊΒΙΘΥ δὰ Επηρ. Μεά. 186, νἱάς (οβεῖ ναΐ. [βοΐ. 
Ῥ- 390 5 αὐτὸ" Τὴ) | ποιήσοις ΒΓΏ: ἘοΩθῈ Ἐ 6 οἶδα Βὃ9)Ε: 

. οἵδ᾽ ς ἡ βέλτιστε (,, 564 ε ἴῃ γᾶ5., βέλτιστος ἔαϊῖσ5ε ν] Εἴ 
8 ἡγεῖ Β, πούς Ὁ: ἡγῆ σΕά 9 εἰσαῦϑις Ες: εἰς αὖϑις ΒΟ. 
10 ποι ΒΟ: που Ἐ 12 ἀπέρχει Β, ἀπέρχεκ Ὁ): ἀπέρχη (Ἐὰ 
13 καὶ αηΐα τῆς ἀε]ενι Ἡδγ 6] 1Π ΕἸδΟΚεῖσ. ΔΠΠ4]. νο]. τορ (1874) 
ῬὈ 15) τῇ 19, ΘΟΥ : 4] μέλητον Ἐ;, 564 ἡ ΕΧχ 6πι16Πά., μέλιτον (, σε 
εχ δηθηα. 14 εὐϑύφρωνος ἶ εὐϑύφρονοςς τ ϑεία 1), σοτῖ, ἃ 
16 ὅτι Ἰπο] 51: ΜΘ, να Θευαίςῃ Ρ- 34 
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[5 ΑΠΟΛΟΓῚΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 

[ηϑικός] 

1. Ὅ τι μὲν ὑμεῖς, ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι, ττεπτόνϑατε 
ὑπὸ τῶν ἐμῶν χατηγόρων, οὐχ οἶδα" ἐγὼ δ᾽ οὖν χαὶ αὐτὸς 
ὑπ αὐτῶν ὀλίγου ἐμαυτοῦ ἐπελαϑόμην" οὕτω πιϑανῶς 
ἐλ ὅγον. καί τοι ἀληϑές γε, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδὲν 
εἰρήκασιν. μάλιστα δὲ αὐτῶν ἕν ἐθαύμασα τῶν τιολλῶν ς 
ὧν ἐψεύσαντο, τοῦτο ἐν ᾧ ἔλεγον ὡς χρὴ ὑμᾶς εὐλαβεῖ- 

Β σϑαι, μὴ ὑπ ἐμοῦ ἐξαπατηϑῆτε, ὡς δεινοῦ ὄντος λέγειν. 

τὸ γὰρ μὴ αἰσχυνϑῆναι, ὅτι αὐτίκα ὑπ᾽ ἐμοῦ ἐξελεγχϑή- 
σονται ἔργῳ, ἐπειδὰν μηδ᾽ ὁπωστιοῦν φαίνωμαι δεινὸς 
λέγειν, τοῦτό μοι ἔδοξεν αὐτῶν ἀναισχυντότατον εἶναι, τὸ 
δὲ μὴ ἄρα δεινὸν χαλοῦσιν οὗτοι λέγειν τὸν ,ταληϑῆ 
λέγοντα" εἰ μὲν γὰρ τοῦτο λέγουσιν, ὁμολογοίην ὁ ἂν ἔγωγε 
οὐ χατὰ τούτους εἶναι ῥήτωρ. οὗτοι μὲν οὖν, ὥσπερ ἐγὼ 
λέγω, ἢ τι ἢ οὐδὲν ἀληϑὲς εἰρήκασιν" ὑμεῖς, δ᾽ ἐμοῦ 
ἀχούσεσϑε πᾶσαν τὴν ἀλήϑειαν. οὐ μέντοι μὰ δ τς 
ἄνδρες ϑηναῖοι, χεχαλλιειημέγους γε λόγους, ὥστπτερ οἵ 
τούτων, δήμασέ τε χαὶ ὀνόμασιν, οὐδὲ κεχοσμημένους, 

ς ἀλλὰ ἀχούσεσϑε εἰχῇ λεγόμενα τοῖς ἐπιτυχοῦσιν ὀνόμασιν" 
χιστεύω γὰρ δίχαια εἶναι ἃ λέγω, χαὶ μηδεὶς ὑμῶν χροσ- 
δοχησάτω ἄλλως" οὐδὲ γὰρ ἂν δήττου τιρέσιοι, ὦ ἄνδρες, 20 

ἀπολογία σωκράτους" ἡϑικός Β (Ε); 566 ηϑικὸς Δα 141 αἱ νά δία Ὁ, 
ν146 Ν. (, Ρ. 113: σωκράτους ἀπολογία ὉῈ᾽, νᾶες δίμπα!εη Ρ. κα 

τα οὐ μέντοι --- τ ὀνόμασιν Ὑπεοάοτείῖ. ἐποταρειῖ. Ρ. 21 Οαἰϑί. 

2 ἐγὼ δ᾽ Β.): ἔγωγ᾽ Ἐ, ἐγώκ Ἐ, ἐγώγ᾽ ἔ 3 ὀλίγου δεῖν Ἐ 
5 εἰρήκασικ (ν ΕΥ454) ΒΕ: εἰρήκασι ἘΝ} ὃ» οτη. Εἰ 6 χοὴ ἴ, ΓΘΟΘΡῚ 
σατὴ Ηεϊηαοτῆο δα Ῥσγοίαρ. ὃ 30 Ρ. 320 Ὁ εἰ Τυτςοηβῖρι: χρῆν 
ΒΌΕΕ, 5εα ν ἴὴ τὰ5. Β 7 χοὴν --- ἐξαπατηϑεῖθ', 4ποά 161} 

Ἠεϊπαοτῦ Ῥτοροβιθγαΐ, Ηιγβοπιρ 9 φαώωμαι 1), 5684 ὦ 6Χ 
ΘΙ] η. [1Γ1 οὗτοι Β)Ε᾽: αὐτοὶ ΕΒ, 12 μιὲὲν ΟΙη. ΒΕ 12 ̓ οὐ ἀεἸοραΐ 
Μαυτείαβ ναῦ. Ἰεςοΐ. 3,16, δ νάθ Βδυγη] θη Ἰῃ ΕΊΘΟΚΕΙ5. ΔΠ8]. νο]. 93 
(1866) Ρ. ΓΙ Ι οὐν ΒΌΕ: γοῦν" ἘῸ 14 ἤ τι ἢ οτὴ. Ε, ρυηςίθ πο- 
ἰανὶϊ ἃ | δ΄ ἐμοῦ Ἡεϊπάοτῇ: δέμου ΒΏΕΕ 15 δίων ΒΌΕΕ 1ὃ 
ἀλλὰ ΒΕ: ἀλλ Ε | ἀκούσεσϑε Τ), 564 υἱζίπια ε ἴῃ τὰ5. ] ὀνόμασιν 
ὯῈΕ, ὀνόμασιν» Β: ὀνόμασι Ἐ 



ΙΟ 

15 

20 

25 

18 ΑἈΑΠΟΔΟΓῚΑ ΣΩΚΡΆΤΟΥΣ 2 

τῇδε τῇ ἡλικέᾳ ὥσπερ μειραχίῳ σλάττοντι λόγους εἰς 
ὑμᾶς εἰσιέναι. χαὶ μέντοι χαὶ πάνυ, ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι, 
τοῦτο ὑμῶν δέομαι χαὶ σπαρίεμαι" ἐὰν διὰ τῶν αὐτῶν 
λόγων ἀχούητέ μου ἀπολογουμένου, δι᾿ ὧνπερ εἴωθα 

λέγειν χαὶ ἕν ἀγορᾷ ἐπὶ τῶν τραπεζῶν, ἵνα ὑμῶν στολλοὶ 
ἀχηκόασι, χαὶ ἄλλοϑι, μήτε ϑαυμάξειν μήτε ϑορυβεῖν 
τούτου ἕνεχα. ἔχει γὰρ οὑτωσί. νῦν ἐγὼ πρῶτον ἐπὶ 
δικαστήριον ἀναβέβηχα, ἔτη γεγονὼς ἑβδομύχοντα" ἅτε- 
χνῶς οὖν ξένως ὁ ἔχω τῆς ἐνθάδε λέξεως. ὥστιερ οὖν ἄν, Ἐἢ 

τῷ ὄντι ξένος ἐτύγχανον ὦν, ξυνεγιγνώσχετε δύπου ἂν μοι, 
εἶ ἐν ἐχείνῃ τῇ φωνῇ τὸ καὶ τῷ τρόπῳ ἔλεγον, ἕν οἷσπερ 
ἐτεϑράμμην, καὶ δὲ καὶ νῦν τοῦτο ὑμῶν δέομαι δίκαιον, 
ὥς γέ μοι δοχῶ, τὸν μὲν τρόπον τῆς λέξεως ἐᾶν" ἴσως 
μὲν γὰρ χείρων, ἴσως δὲ βελτίων ἂν εἴη" αὐτὸ δὲ τοῦτο 
σχοπεῖν χαὶ τούτῳ τὸν νοῦν προσέχειν, εἰ δίκαια λέγω ἢ 
μή" δικαστοῦ μὲν γὰρ αὕτη ἀρετή, δήτορος δὲ τἀληϑῆ 
λέγειν. 

115 Πρῶτον μὲν οὖν δίκαιός εἶμι ἀπολογήσασϑαι, ὦ 
ἄνδρες αἰϑηναῖοι, πρὸς τὰ πρῶτά μου [ψευδῆ] χατη- 
γορημένα χαὶ τοὺς πρώτους κατηγόρους, ἔσεειτα δὲ πρὸς 
τὰ ὕστερα χαὶ τοὺς ὑστέρους. ἐμοῦ γὰρ πολλοὶ κατή- 
γοροι γεγόνασιν πρὸς ὑμᾶς χαὶ πάλαι πολλὰ ἤδη ἔτη χαὶ 
οὐδὲν ἁληϑὲς λέγοντες, οὺς ἐγὼ μᾶλλον φοβοῦμαι ἢ τοὺς 
ἀμφὶ ἤνυτον, καίστερ ὄντας χαὶ τούτους δεινούς" ἀλλ᾽ 

ἐχεῖνοι δεινότεροι, ὦ ἄνδρες, οἱ ὑμῶν τοὺς πολλοὺς ἔχ 
παίδων παραλαμβάνοντες ἔπεειϑόν τὲ χαὶ χατηγόρουν 

" νῦν --- Η λέξεως Ξ.Πο]. ὦ Ἡεγπιορ. ΝΥ 41Ζ τῃεΐου. στβϑες: νο]. 4 Ὁ. 318 
τῷ χαὶ νῦν ---τς λέγω Ὑπεοάοτεῖ. [πεγαρεαί. Ρ. τ σδιβα. 

3 παρίεμαι Β, 5684 παραιτοῦμαι 5 ρτα νεύδαυπῃ Δα, ἢ 5 ἐπὶ 
τ ἔϑ!ΠοΥ ἘΠ: καὶ ἐπὶ ΒΕ, αἱ νϊάς ΗΙΡΡ. τηΐῃ. 368 Β 6 ἀκηκόασι 
ΒΕ; ἀκηκόασιν Ἐς, ἀκηκόασικ 1) ὃ γεγονὼς Β, 564 ε ἴῃ τά5. 
ἑβδομήκοντα ΒΕ ῬΟΠΟΪ. δα Ἡδπηορ. : πλείω κα ΣΝ δ ΧΕΘΕΝΙ Ε, πλείω 
ἢ ἑβδομήκοντα αἴ, αἱ νΙάε (ορεῖ τη Π6ΠΊ05. νΟ]. 11 (1862) Ρ. 225 εἴ 
ΟΥ̓ΡΆ 52 Ε; 46 τὸ οἵ. ΑἸΡ ΘΓ Βοογαΐθβ Ρ.41 10 ξυνεγιγνώσκετε 
ΒΕ: ξυνεπιγινώσκετε Εα, ξυνεγινώσκετε οἵ οοτΐ. εἴ 846. 1ἢ τηδῦρ.. 
Δ11ὰ ΤηΔΉτι ᾳ 12 δὴ καὶ 6: δὴ Ε' | νῦν οΤη. Ἰε 13 γέμοι Β: 
γεμοι 1), γ᾽ ἐμοὶ Ὰ 14 γὰρ οτη. Ε΄, 5864 γάρ τε 5 ρα νΘΥΒΌΠῚ 
8444.6ὁ. τό αὕτη ἡ Ὁ 19 ψευδῆ ἱποίασὶς ΗγβοΠΐρ: 21 ὕστερα 
ΒΕ, ὕστερ « Ἐ: ὕστερον 6 | ἐμοῦ γὰρ ὨΕΡ: καὶ νῦν γὰρ τοῆηρθηβ 
Ἦν; νας 4086 ἄς μος ἴοοο ἀϊδραΐατγιπι Μύηβοπου ἴῃ ΕἸ οἰκεῖ. ΔΠΠΔ]. 
νῸ]. ΟἹ (1865) Ῥ.. 470, νο]. 92 (1866. Ρ. 821, οἵ ΒδυτΆ] θη γΟ]. 93 
(1866) Ρ. ττ6 22 γεγόνασι κι (ν Ἔτγάϑᾶ, πὶ νἸἀθίιτ) 1): γεγόνασι ἘΠ᾿ 
Εἰ τεπηρσςηβ Ὁ | ὑμᾶς Εἰ, 564 ὑ [ἢ Γ85.,) ἡμᾶς ἔμ1556 νἀ οἴαγ 

18 
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ἐμοῦ μὰ τόν --- οὐδὲν ἀληϑές, ὡς ἔστιν τις Σωχράτης, 
σοφὸς ἀνήρ, τά τὸ μετέωρα φροντιστὴς χαὶ τὰ ὑττὸ γῆς 
ἅπαντα ἀνεζητηχὼς χαὶ τὸν τ λόγον χρδέττω ποιῶν. 
οὗτοι, ὦ ἄνδρες “ἰιϑηναῖοι, «οἱ ἢ ταύτην τὴν φήμην κατα- 
σχεδάσαντες, οἱ ΕΝ εἰσίν μου κατήγοροι" οἱ γὰρ ἀχού- 
σαντὲς ἡγοῦνται τοὺς ταῦτα ζητοῦντας οὐδὲ ϑεοὺς νομί- 
ζειν. ἔπειτά εἶσιν οὗτοι οἱ “ατήγοροι. “πολλοὶ χαὶ πολὺν 
χρόνον ἤδη κατηγορηχύτες, ἔτι δὲ καὶ ἐν ταύτῃ τῇ ἡλικίᾳ 
λέγοντες πρὸς ὑμᾶς, ἐν ῇ ἂν μάλιστα ἑ ἐπιστεύσατε, χαῖδες 
ὄντες, ἔνιοι δ᾽ ὑμῶν χαὶ μειράχια, ἀτεχνῶς ἐρήμην χατη- 
γοροῦντες ἀπολογουμένου οὐδενός. ὃ δὲ χυάντων ἀλογώ- 
τατον, ὅτι οὐδὲ τὰ ὀνόματα οἷόν τε αὐτῶν εἰδέναι χαὶ 
εἰπεῖν, πλὴν εἴ τις κωμῳδιοποιὸς τυγχάνει ὦν" ὅσοι δὲ 
φϑόνῳ χαὶ διαβολῇ χρώμενοι ὑμᾶς ἀνέσεειϑον, οἱ δὲ χαὶ 
αὐτοὶ πεπεισμένοι ἄλλους σείϑοντες, οὕτοι πάντες ἄἀστο- 
ρὠώτατοί εἰσιν᾽ οὐδὲ γὰρ ἀναβιβάσασϑαι οἷόν τέ ἔστιν 
αὐτῶν ἐνταυϑοῖ οὐδ᾽ ἐλέγξαι οὐδένα, ἀλλ ἀνάγχη ἀτεχνῶς 
ὥσπερ σχιαμαχεῖν ἀπολογούμενόν τε καὶ ἐλέ ἐγχξιν μηδενὸς 
ἀποχρινομένου. ἀξιώσατε οὖν χαὶ ὑμεῖς, ὥσττερ ἐγὼ 
λέγω, διττούς μου τοὺς κατηγόρους γεγονέναι, ἑτέρους 
μὲν τοὺς ἄρτι χατηγορήσαντας, ἑτέρους δὲ τοὺς πάλαι, 
οὺς ἐγὼ λέγω, καὶ οἰήϑητε δεῖν πρὸς ἐκείνους πρῶτόν μὲ 
ἀπολογήσασϑαι" χαὶ γὰρ ὑμεῖς ἐκείνων πρότερον ἢ ἡχού σατε 
χατηγορούντων, χαὶ πολὺ μᾶλλον ἢ τῶνδε τῶν ὕστερον. 
εἶεν" ἀπτολογητέον δή, ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι, καὶ ἐπιχειρη- 
τέον ὑμῶν ἐξελέσϑαι τὴν διαβολήν, ἣν ὑμεῖς ἐν πολλῷ 
χρόνῳ ἔσχετε, ταύτην ἐν οὕτως ὀλίγῳ χ χρόνῳ. βουλοίμην 
μὲν οὖν ἂν τοῦτο οὕτως γενέσϑαι, εἴ τι ἄμεινον χαὶ ὑμῖν 
χαὶ ἐμοί, χαὶ τιλέον τέ με ποιῆσαι ἀπολογούμενον" οἶμαι 

Ι μὰ τόν --- Μ5: μᾶλλον ΒΕ), οτχ. Ε, ρυποίβ ποίαν! ἃ; μᾶλ- 
λον οὐδὲν ἀληϑς Ἰπο] 511 Ηεγπιᾶπὴ | ἔστε» Ὁ οΓαϑα " νἹ ἀδίατ) ΒΩ: 
ἔστι ΕΕ 2 ἀνὴρ σοφὸς Ἐ' ] γῆν πάντα Ε, ὡ [) [ οἱ 4ἀαα. 
Ἠεϊπάοτξ: ΟἿ. ΒΗΕῈ ᾿ς εἰσέᾳ (ν Ἔγαβϑα) Β0: εἰσί ΕῈ [ ἀκούσαντες 
Β.: ἀκούοντες ἘΕ εἴ ἴῃ τηᾶῖρ. ἢ 6 νομίζειν 1), 564 ο 1η ΓΔ 5. 
8. δὴ χοόνον Ἐ;, απο τεασοριΐ ΗΙγβοΠϊρ, αἵ να ἴξοςῖ. 5,.73 Ευϊῆγα. 
2909 Ὰ 10 δ᾽ οπχ. ΕΚ ΤΊ ἀπολογουμένου οὐδενός 1ΠΟ] 511 
Ηἰγϑομὶς  ἀλογώτατον ΒΌΕ: ἀλογώτατόν ἐστιν Ἑὰ 13 εἰ μή τις 
Ἐ1 κωμῳδιοποιὸς Β}): κωμῳδοποιὺς ἘάᾺ, κωμοδοποιὸς ἘἙ | τυγχάνοι 
Ἐ' 15 πάντων Αϑῖ 16 τέ ἐστιν Ὁ: τ᾽ ἐστὲν ἘΕ εἴ τεβηθηβ Ὁ 
17 ἐξελέγξαι δὰ 18 ἐλέγχειν ΒΏΕΕ : ἐλέγχοντα ΒίΘΡΒΔΠι5 19 
ὑμεῖς Ἐ,, 564 ὑ Ἰη Γ85. 20 πάλαι, κι 22 οἰήϑητε ΒΕ, γρ. 
1: οὐηθῆτε Ὁ, οἰηϑείητε ἘἙὰ 26 οὕτω πολλῷ ΗγϑοἢΙρ 27 
ἔσχετε ΒΕ Ἰ οὑτωσίν Ἐ, 28 οὕτως ΒΏ: οὕτω ἘΕ 
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δὲ αὐτὸ χαλεπὸν εἶναι, χαὶ οὐ πάνυ μὲ λανϑάνει οἷόν 
ἐστιν. ὅμως τοῦτο μὲν ἴτω ὅπῃ τῷ ϑεῷ φίλον, τῷ δὲ 
νόμῳ σιξιστέον χαὶ ἀπολογητέον. 

11.ὕ ἀναλάβωμεν οὖν ἐξ ἃ ἀρχῆς, τίς ῇ κατηγορία ἐστίν, 
ἐδ ἧς ἡ ἐμὴ διαβολὴ γέγονεν, ἡ δὴ καὶ πιστεύων Μέλητός 
με ἐγράψατο τὴν γραφὴν ταύτην. δἶεν" τί δὴ “λέγοντες 
διέβαλλον οἱ διαβάλλοντες; ὥσπερ οὖν χατηγόρων τὴν 
ἀντωμιοσίαν δεῖ ἀναγνῶναι αὐτῶν: Σωχράτης ἀδιχεῖ 
καὶ περιεργάζξεται ζητῶν τά τὲ ὑπὸ γῆς καὶ οὐ- 
ράνια, χαὶ τὸν ἥττω λόγον χρείττω ποιῶν, χαὶ 
ἄλλους τὰ αὐτὰ ταῦτα διδάσκων. τοιαύτη τίς ἐστιν" 
ταῦτα γὰρ ἑωρᾶτε χαὶ αὐτοὶ ἐν τῇ ριστοφάνους χωμῳδίᾳ, 
Σωκράτη τινὰ ἐχεῖ περιφερόμενον, φάσχοντά τε ἀεροβα- 
τεῖν χαὶ ἄλλην πολλὴν φλυαρίαν φλυαροῦντα, ὧν ἐγὼ 
οὐδὲν οὔτε μέγα οὔτε μιχρὸν γέρε ἐπαΐω. ,, καὶ οὐχ ὡς 
ἀτιμάζων λέγω τὴν τοιαύτην ἐπιστήμην, εἴ τις περὶ τῶν 
τοιούτων σοφός ἔστιν" [μή τως ἐγὼ ὑπὸ Μελήτου το- 
σαύτας δίχας φύγοιμι") ἀλλὰ γὰρ ἐμοὶ τούτων, ὦ ἄνδρες 
ϑηναῖοι, οὐδὲν μέτεστιν. μάρτυρας δὲ αὐτοὺς ὑμῶν 
τοὺς πολλοὺς παρέχομαι, καὶ ἀξιῶ ὑμᾶς ἀλλήλους διδά- 
σχειν τὲ χαὶ φράζειν, ὅσοι ἐμοῦ ττώπιοτε ἀχηχόατε δια- 
λεγομένου" πολλοὶ δὲ ὑμῶν οἱ τοιοῦτοί εἰσιν᾽ φράζετε οὖν 
ἀλλήλοις, εἶ πώποτε ἢ μιχρὸν ἢ μέγα ἤχουσέ τις ὑμῶν 
ἐμοῦ περὶ τῶν τοιούτων διαλεγομένου: χαὶ ἔχ τούτων 

2 ὅμως ΒΕ: ὅμως δὲ ἙᾺ4 | ἴτω ΒΕ: ἤτω Ἐ, ἔστω ἩϊγϑοΠὶρ 
2 πιστέον Β, Ποῖ. Ὁ 4 ἐστίν ἘΞ: ἐστιν Β 5 ἢ δὴ Ἐ: ἤδη {| 
σιστεύων "᾿ 564 ν ἴῇ τ85. [ μέλητός Ἐ;, 5ε4 ἡ 6χ 6πλεπᾶ,, μέλιτός Ἐ᾿ 
6 με Ἐ, 564 μ ἴῃ 185. ἡ κατηγορῶν 1), (ςοΥ. ἃ 9 γῆν ἘἙ | οὐ- 
ράνια ΒΠ)ῈΕ: τὰ ἐπουράνια ἘᾺ 11 τὰ αὐτὰ ταῦτα Β]): τὰ αὐτὰ Ἐ,, 
ταῦτα Ἐ| ἐστικ (ἐστιν αἱ νιάείαγ δηΐθ τὰ5.) Β.): ἐστε ἘῸ 612 τοι- 
αὔτα γὰρ Ἐ| ἐν Β, 564 ν 1ὴ Γ85. 13 σωκραάτη Β]9Ε᾽: σωκράτην 
1, 15 οὐδὲν ἀε]ενι (οῦεῖ ναΐ. Ἰεςΐ. Ρ. 299, αἱ νίἄβ ῬΏ]Θ6Ό. 
33 ΒῚ μικρὸν Β]): σμικρὸν ἘΠ᾿ 17 ἐστικ (ν 6Υα 584) Β): ἐστι 
ἘΒῚ] μή πως Β, 564 ὦ [ἴῃ Ἷ85., ποτ᾽ ϑιιρῖα νϑύβϑαμῃ δά. Ὁ; νεῦρα 
μή πως --- “υὐγοιμιε ἸΛΟΪτι51, 4π|ὰ Βα Πδτὴ θυ ργθίδ.! ΟΠ 6 ΠῚ ΒΡ ΟΥπ πηι] 
μελίτου Ἐ͵, μελήτου Ἐς, 564 ἡ εΧ 6ΕπΠλ6Πά. ἡσαύ ; 
ΒΌΈΡΤα νείβιη δαά. ἃ, ἢ τοσαύτας Τ) δ οΥ] οἴη 18 φύγοιμι 
ΒΕ; φεύγοιμε Ἐ| γάρ μοι ἘΠ| τούτων ΒΠΕ; τῶν τοιούτων Ἐ, 
Βιρτα, νεύϑισῃ 846. ἃ 19 μέτεστιν (ν ΕΓΆ58) ΒΙ): μέτεστι 
ἘΒ | δὲ αὐτοὺς Β9Ε: δ᾽ αὖ Ε 22 εἰσικ (ν οἴβϑα) ΒΏ: 
εἰσι ἘΞ 23 εἴ πώποτε Β, 564 πο Ιῃ {85. [| μικρὸν ΒΏ: 
σμικρὸν ἘΒῚ | ὑμῶν οτη. Ε' 24 ἐκ τούτων ΒΑ: ἐκ τούτου ἘΞ, 
ἐν τούτω 1) 
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ς γνώσεσϑε ὅτι τοιαῦτ᾽ ἐστὶν χαὶ τἀάλλα περὶ ἐμοῦ ἃ οἱ 
στολλοὶ λέγουσιν. 

ΙΝ. ἀλλὰ γὰρ οὔτε τούτων οὐδέν [ἐστιν], οὐδέ γ᾽ εἴ 
τινος ἀχηχόατε ὡς ἐγὼ παιδεύειν ἐπιχειρῶ ἀνθρώπους 
χαὶ χρήματα τιράττομαι, οὐδὲ τοῦτο ἀληϑές. ἐπεὶ χαὶ Ὁ 
τοῦτό γέ μοι δοχεῖ χαλὸν εἶναι, εἴ τις οἷός τ᾽ εἴη παιδεύειν 
ἀνθρώπους ὥσπερ Τοργίας τε ὃ Ἱἑοντῖνος χαὶ Πρόδικος 
ὃ Κεῖος χαὶ “Πυττίας ὃ Ἠλεῖος. τούτων γὰρ ἕχαστος, ὦ, 

ἄνδρες, [οἷός Ἢ ἐστὶν] ἰ ἰὼν εἰς ἑχάστην τῶν πόλεων τοὺς 
νέους, οἷς ἔξεστι τῶν ἑαυτῶν πολιτῶν προῖχα ξυνεῖναι ᾧ τὸ 
ἂν βούλωνται, τούτους πείϑουσιν τὰς ἐχείνων ξυνουσίας 

ἀπολιπόντας σφίσιν ξυνεῖναι χρήματα διδόντας χαὶ χάριν 
προσειδέναι. ἐπεὶ χαὶ ἄλλος ἀνήρ ἐστι Πάριος ἐνθάδε 
σοφός, ὃν ἐγὼ σϑόμην ἐπιδημοῦντα" ἔτυχον γὰρ προσ- 
ελϑὼν ἀνδρὶ ὃς τετέλεχε χρήματα σοφισταῖς πλείω ἢ 15 
ξύμσεαντὲς οἱ ἄλλοι, Καλλίᾳ τῷ Ἱππονίχου" τοῦτον οὖν 
ἀνηρόμην --- ἐστὸν γὰρ αὐτῷ δύο υἱές --- ὦ Καλλία, ἣν 

δ᾽ ἐγώ, εἰ μέν σου τὼ υἱέε πτώλω ἢ μόσχω ἐγενέσϑην, 
εἴχομιεν ἂν αὐτοῖν ἐπιστάτην λαβεῖν χαὶ μισϑώσασϑαι, 
ὃς ἔμελλεν αὐτὼ χαλώ τὲ χαὶ ἀγαϑὼ ποιήσειν τὴν σροσ- 30 
ἠχκουσαν ἀρετήν" ἣν δ᾽ ἂν οὗτος ἢ τῶν ἱππικῶν τις ᾿- τῶν 
γεωργικῶν" νῦν δ᾽ ἐπειδὴ ἀνθρώπω ἑστόν, τίνα αὐτοῖν 
ἐν νῷ ἔχεις ἐπιστάτην λαβεῖν; τίς τῖς τοιαύτης ἀρετῆς, 
τῆς ἀνϑρωπίνης τὲ χαὶ πολιτιχῆς, ἐπιστήμων ἐστίν; 
οἶμαι γάρ σὲ ἐσχέφϑαι διὰ τὴν τῶν υἱέων κτῆσιν. ἔστιν 25 
τις, ἔφην ἐγώ, ἢ οὔ; Πάνυ γε, ἢ δ᾽ ὅς. Τίς, ἦν δ᾽ ἐγώ, 

Ι γνώσεσϑε Β, 564 ὦ εχ εΕΠη6Π6. [| ἐστιν ΒΙ0), ἐστιν {{|5586 ν]άε- 
ταγ: ἐστε ἘΞ πολλὰ Β, 564 τάλλα 5ιιρτα νούϑιιτη δαά. Ὁ; τἄλλ᾽ ἃ 
περὶ ἐμοῦ οἱ (νεῖ ἸΠΠΘΠΊΟ5. νΟ]. 9 (1860) Ρ. 361 3 γὰρ οὐδὲ 
ΕἸΒΟΠΕΥ | ἐστιν Ἰπο] 51 ΜΆ, ν!άς Βἰπάϊθη Ρ. 34 | οὐ τέ γ᾽ ΒΕΚΚΕΥ 
6 οἷός 1), 5εα ς 446. ἃ 7 γοργίας 1), 564 γο ἴῃ 185. [ τε ΟΤη. Ε 
θρτος Ὁ: κῖος ΒΕΕ, 5εα ζἴ ἴῃ τα5. Β 9 οἷός τ᾽ ἐστὲν ἀοἸ]εαν!ί 
ΔΠΟΠΥΤΙΊΙΙ5 ἢ ΡΒ Θτλ. Ι6η. 1832 ὨΓ. 135 πἰροίθ ΑἸ ΟρΡτΑρ τὴ νϑτ- 
Ῥογτπι δηϊθοθαθηίζμπη οἷός τ᾽ εἴη. Εαυϊάετη Παβθο νεῦρα δά ὥσστερ 
8 ΠΡΤΔΙΙΟ 1η. ΠΊΔΥΡΊΠ6 δα α]ία ροΐο[ τ᾽ οτη. Ἐ' 11 πείϑουσι Β, 584 
ἐ Ἰὴ ΤᾺ5.») πείϑουσιν [1558 ν]Ἱαδίαγ: πείϑουσι ΤῈ), πείϑειν ΘΈΈΡΠα- 
Ὧ15 12 σφίσιν ΒΙ): σφίσι ἘΞῸ 13 πρὸς εἰδέναι ΟοΡεῖ πον. 
Ἰδο θ 465. δ γτ66᾽ ΒΥ, ΤΎΔΏΪΘ ῬΠΙ]ΟΙΟΡ.. ν0]. 12 (18:58) Ρ.,“Οἵδ, 
προσειδότας Ἠ]Τ5ΟΠρ', αἴ ν46 ΤΉΘΑΡ. 128 ἃ 15 τετέλεκε ΒΕ: 
τετελέκει ἘΞ τό οὖν ΒΕ: γὰρ 17 ἀνηρόμην Ἐ: ἀνειρόμην ε| 
ἦν Β ϑτῶ Ὁ} πώλω 1), “τὰ ῬΙΙΟΥ͂ ὦ 1 Υὰἃ5.. 109 αὐτοῖν ΒΕ: 
αὐτῶν ΕΒ 20 καλῶ τε καὶ ᾿ἀγαϑὼ ΒΕ: καλὼ καγαϑὼ ἘΞ 22 νῦν 
δὲ Ἐ 24 τῆς ἀνϑρωπίνης Β1): τῆς οἵη. ἘΞ 25 ἔστι" (ν» 
Ετα54) Β); ἔστι ἘΞ χα οὐ ΒΙἧἣνΒ 
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χαὶ ποδαττός, χαὶ πόσου διδάσχει; Βῦηνος, ἔφη, ὦ Σώ- 
χρατὲς, Πάριος, χιέντε μνῶν" χαὶ ἐγὼ τὸν Βὔηνον ἐμαχά- 
θισα, εἰ ὡς ἀληϑῶς ἔχει ταύτην τὴν τέχνην χαὶ οὕτως 
ἐμμελῶς διδάσκει. ἐγὼ οὖν χαὶ αὐτὸς ἐκαλλυνόμην τε 
χαὶ ἡβρυνόμην ἄν, εἰ ὑπιστάμην ταῦτα᾽ ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἐπί- 
σταμαι, ὠ ἄνδρες ἡιϑηναῖοι. 

ν: Ὑπολάβοι ὁ ἂν οὖν τις ὑμῶν ἴσως" ἀλλ ὦ Σώκρα- 
τες τὸ σὸν τί ἔστι πρᾶγμα; πόϑεν αἱ διαβολαί σοι αὗται 
γεγόνασιν; οὐ γὰρ δήπου σοῦ γε οὐδὲν τῶν ἄλλων περιτ- 
τότερον σπιραγματευομένου ἔχπεειτα τοσαύτη φήμη τὲ χαὶ 
λόγος γέγονεν [εἰ μή τί ἔπραττες ἀλλοῖον ἢ οἱ πολλοί" 
λέγε οὖν ἡμῖν, τί ἐστιν, ἵνα μὴ ἡμεῖς περὶ σοῦ αὕτοσχε- 
διάζωμεν. ταυτί μοι δοχεῖ δίκαια λέγειν ὃ λέγων, κἀγὼ 
ὑμῖν πειράσομαι ἀποδεῖξαι, τί σπιοτ᾽ ἔστιν τοῦτο ὃ ἐμοὶ 
πεπτοίηχεν τό τὲ ὄνομα, καὶ τὴν διαβολήν. ἀχούετε δή. 
καὶ ἴσως μὲν “δόξω τισὶν ὑμῶν παίζειν, εὺ μέντοι ἴστε, 
γᾶσαν ὑμῖν τὴν ἀλήϑειαν ἐ ἐρῶ. ἐγὼ γάρ, ὠ ἄνδρες ϑη- 
γαῖοι; δὲ οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ διὰ σοφίαν τινὰ τοῦτο τὸ ὄνομα 
ἔσχηχα. ποίαν δὲ σοφίαν ταύτην; ἥπερ ἐστὶν ἴσως ἂν- 
ϑρωπίνη σοφία. τῷ ὄντι γὰρ χιγδυνεύω ταύτην εἶναι 
σοφός" οὗτοι δὲ τάχ᾽ ἂν, οὺς ἄρτι ἔλεγον, μεέζω τινὰ ἢ 
χατ ἄνϑρωττον σοφίαν σοφοὶ εἶεν, ἢ οὐκ ἔχω τί λέγω" Ἐ 
οὐ γὰρ δὴ ἔγωγε αὐτὴν ἐπίσταμαι, ἀλλ᾿ ὅστις φησὶ ψεύ- 
δεταί τε χαὶ ἐπὶ διαβολῇ τῇ ἐμῇ λέγει. καί μοι; ὦ 
ἄνδρες ϑηναῖοι, μὴ ϑορυβήσητε, μηδὲ ἂν δόξω τι ὑμῖν 
μέγα λέγειν" οὐ -γὰρ ἐμὸν ἐρῶ τὸν λόγον, ἃ ὃν ἂν λέγω, ἀλλ᾽ 
εἰς ἀξιόχρεων ὑμῖν τὸν λέγοντα ἀνοίσω. ετεῖς γὰρ ἐμῆς, 
εἰ δή τίς ἔστιν σοφία καὶ οἵα, μάρτυρα ὑμῖν παρέξομαι 

τ7 ἐγὼ γάρ --- 21 σοφός Οτῖξ. ςοπίτα (εἶδ. 6, 12 Ρ. 331 Τιοτῃπηδίζβοῃ 

1 εὔηνος Θἴ τὴοχ εὔηνον ΒΏΕΕ:; εὐηνὸς εἴ εὐηνὸν 6 3 ἔχοι 
Β(ΟΕΕ 4 ἐμμελῶς) εὐτελῶς ΔΠΟΠΥΤΉΤΙΒ 1ῃ δοίϊ5. δὐπαϊί, 1749 
Ὁ: 22|διδάσκοι ΕἸ ἐγὼ οὐν ΒΕ: ἔγωγ᾽ οὺν Ε, 5 ἠβρυνόμην ΕΒ 
6 ὦ οτη. Εὶ ἂν τίς 1), 58ε4 οὖν Ροϑβί ὑπολάβοι ΞΈΡτα νεΥβι1Π 
δαα. ἃ 8 σοι 1), 564 ε1η 85. 11 εἰ μή --- πολλοί ἀε]ανι (ορεΐ 
Ὧς ατίε Ἰπξοτργθίαπαὶ Ρ- 142, «οἴ. ναΐ. Ἰδοῖ. Ρ. 299; Ργοδιβῖι5. 46 
δος ἸΙοοο αϊδραίαν!ς οἱ ῬΥΌΥβιι5. ᾿ΠΠΡΥΟ 111 σοπίθοὶε ΒΟΒΙγίου 1π 
ΠΡ6]1ο...46 1πΠ1[10 ΠΑΡ [15 αυϊηῖι ῬΙαίοἢΙ5 ΔΡοΪορῖαθ τϑοία ΠΟηϑΒ11- 
πο ηἋο Γπιηάδθ 1868 13 ταῦτα ΕΒ 14 ποτέ ΚΕ | ἐστικ (ν ΘΓα 58) 
ΒΙ), ἐστι Ἐ᾿, ἐστὶ Ν 15 πεποίηκε Β1): πεποίηκε ἘΠ 18 οὐ 
δι ΕἸἀλλὴ ἢ ΒΡΕΕ: ἢἀ 70 σοφία Ἰπο]ιι51: ΗΙΓΒΟΗΙΡ 22 κατὰ 
ἘΙ ἀνθρώπων εἶ εἶεν ΒΕ: εἰσι 1), εἰσιν ἘᾺ [7 ἣν οὐκ ἘοτΙβίοΥ! ἔχω τί 
ΒΕ: ἔχω ὅτι Ἐ 25 ϑορυβήσετε ἘΠ μηδὲ ἃ ἂν ΒΕ; μηδὲν ἂν ἘΠ, 
μηδ᾽ ἐὰν Ἠδιιδάς 5ρ6ο. οΥἶξ. ρΡ. 11 28 ἐστι (ν ογαβ8) Β:; ἐστι ΕΚ 
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τὸν ϑεὸν τὸν ἐν “ελφοῖς. “Χαιρεφῶντα γὰρ ἔστε που. 
οὗτος ξιιός τὲ ἑταῖρος ἣν ἔχ νέου χαὶ ὑμῶν τῷ πλήϑει 

[ἑταῖρός τὸ χαὶ] ξυνέφυγε τὴν φυγὴν ταύτην καὶ μεϑ᾽ 
ὑμῶν κατῆλθε. χαὶ ἴστε δὴ οἷος ἡ» “Χαιρεφῶν, ὡς σφο- 
δρὸς ἐφ᾽ ὃ τι δρμήσειεν. χαὶ δή ποτε χαὶ εἰς “Ζελφοὺς 
ἐλϑὼν ἐτόλμησε. τοῦτο μαντεύσασϑαι" χαί, ὅπερ λέγω, 
μὴ ϑορυβεῖτε, ὠ ἄνδρες" ἤρετο γὰρ δή, εἴ τις ἐμοῦ εἴη 
σοφώτερος. ἀνεῖλεν οὖν ἡ Πυϑία μηδένα σοφώτερον εἶναι. 
χαὶ τούτων πέρι ὃ ἀδελφὸς ὑμῖν αὐτοῦ οὑτοσὶ μαρτυρήσει, 
ἐσεξιδὴ ἐχεῖνος τετελεύτηκεν. 

νά. Σχέψασϑε δὲ ὧν ἕνεκα ταῦτα λέγω" μέλλω γὰρ 
ὑμᾶς διδάξειν, ὅϑεν μοι ἡ διαβολὴ γέγονεν. ταῦτα γὰρ 
ἐγὼ ἀχούσας ἐνεϑυμούμην οὑτωσί" τί 7τοτε λέγει ὃ Ο ϑεός, 

χαὶ τέ ποτὲ αἰνίττεται; ἐγὼ γὰρ δὴ οὔτε μέγα οὔτε 
σμικρὸν ξύνοιδα ἐμαυτῷ σοφὸς ὦν" τέ οὖν τοτὲ λέγει 
φάσχλων ἐμὲ σοφώτατον εἶναι; οὐ γὰρ δήπου ψεύδεταί 
γε οὐ γὰρ ϑέμις αὐτῷ. καὶ ττολὺν μὲν χρόνον ἠττόρουν, 
τί σπτοτξὲ λέγει, ἔπειτα μόγις πάνυ ἐπὶ ζήτησιν αὐτοῦ 
τοιαύτην. τινὰ ἐτραπόμην. ἦλϑον ἐ ἐπέ τινὰ τῶν δοχούντων 
σοφῶν εἶναι, ὡς ἐνταῦϑα, εἴ στέρ που, ἐλέγξων τὸ μαν- 
τεῖον χαὶ ἀποφανῶν. τῷ χρησμῷ ὅτι οὑτοσὶ ἐμοῦ σοφώ- 
τερός ἔστι, σὺ δ᾽ ἐμιὲ ἔρφρησϑα. διασκοττῶν οὖν τοῦτον --- 
ὀνόματι γὰρ οὐδὲν δέομαι λέγειν, ἣν δέ τις τῶν σπτολιτιχῶν, 
πρὸς ὃν ἐγὼ σχοπῶν τοιοῦτόν τι ἔπαϑον, ὦ ἄνδρες 4ϑη- 
γαῖοι --- [καὶ διαλεγόμενος αὐτῷ ἔδοξέ μοι οὗτος ὃ ἀνὴρ 
δοχεῖν μὲν εἰναι σοφὸς ἄλλοις τε πολλοῖς ἀνϑρώποις χαὶ 

μάλιστα ἑαυτῷ, εἶναι δ᾽ οὔ χἄπειτα ἐπειρώμην αὐτῷ 

ἢ ἑταῖρός γ8 ΤῸ 185. τ ἍἀεἸεν! (ορεΐῖ ναΐ. Ἰθςΐ. Ῥ. 299, 
ἑταῖρος τε καὶ ἀδἰδνῖῖ Τλιάνϊρ,, ἑταῖρός τε ἣν ἈΠΟΘΎΤΏΙΙΒ ἴῃ 8015 
γαῖ. 1749 Ῥ-. 22, ἑταῖρος ὅς γε καὶ Ῥο556 αυ]άδτη σΟΠΪΟΙ βἰδίαϊς 
ΨΔΏΙεη Ζείίβοηγ. ἢ. ὄβίδσι. Ογτηη. 1872 Ρ. 522, 5664 ἸΘΟΙΠΟΠΘΗΙ 
να]ραΐδτη πηαν]ῖ Ἰηδοίδπη γϑ]ηαα] 4 ἡμῶν Ἐ| ὁ Χαιρεφῶν ΒΕ 
5 ὁρμήσειεν ΒΕ; ὁρμήσειε Ἐ "Ὁ λέγω (ὦ εχ ο) 1), ἐγὼ λέγω Ἐ 
ἡ ϑορυβεῖτε 1): ϑορυβῆτε ἘΕ, ϑορυβεῖσϑε ΘΠ 586 Ροδίοτϊοτοτη ε 
δαά. "Ὁ | ἤρετο Ἐ;: εἴρετο 6 9 τούτω 1), σοτῖ. α | ὁ οῃ. Ὁ), 
αὐ! πὸ τετελεύτηκεν ΒΏ: τετελεύτηκε ἘΕὰ τι δὲ Ὧ, τεῆη- 
965 Ἀ: δὴ Ε| μέλλω Ἐν, 5εἀ λλω ἴῃ Τᾶ8. 12 γέγονε: 1): γέγονε 
ἘΦ, ΤΟΠΉΡ 5 Ὀ ΤΣ μικρὸν Ε᾽, 5εα ὃν ἴῃ 145. [ οὐν τϑνϑύδ Εὶ 
τ8 τί ἴῃ τὰϑ5. 1) ] μόγις ΒΠ)Ε:: μόλις ἘΣ ὀὐφδε Ι ἐμοῦ ΒΕ: γέ 
μου Ἐ, σοφώτερος 1), 5ε4 ὦ ΕΧ ὁ ἔεοῖς 22 ἐστεκ 1Ὁ) 24 τοιου- 
τονΐί τι Ἐὶ 25 καὶ διαλεγόμενος αὐτῷ ᾿ποαϑιὶ ΜΘ, οἵ, ϑίπάϊθη 
Ῥ- 34, ϑηναῖοι καὶ διαλεγόμενος αὐτῷ --- ἔδοξε εχ ἴῃ ΕἸφοκεῖβ. 
ΔΠΠ4]., νο]. 73 (1856) Ρ. 670, καὶ ἀοΙενῖς Ηςϊπάοτγῇ 
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δειχνῦναι, ὅτι οἴοιτο μὲν είναι σοφός, εἴη ὃ οὐ. ἐντεῦϑεν 19) 

οὖν τούτῳ τὲ ἀπηχϑόμην χαὶ πολλοῖς τῶν παρόντων, πρὸς 
ἐμαυτὸν δ᾽ οὖν ἀπιὼν ἐλογιζόμην ὅτι τούτου μὲν τοῦ 
ἀνϑρώπου ἐγὼ σοφώτερός εἰμι" κινδυνεύει μὲν γὰρ ἡμῶν 
οὐδέτερος οὐδὲν χαλὸν κἀγαϑὸν εἰδέναι, ἀλλ᾽ οὗτος μὲν 
οἴεταί τι εἰδέναι οὐχ εἰδώς, ἐγὼ δέ, ὥστιερ οὖν οὐχ οἶδα, 
οὐδὲ οἴομαι" ἔοικα γοῦν τούτου γε σμιχρῷ τινε αὐτῷ τούτῳ 
σοφώτερος εἶναι, ἜΩ μὴ οἶδα οὐδὲ οἴομιαι εἰδέναι. 
ἐντεῦϑεν ἐπ ἄλλον ἢ ἦα τῶν ἑχείνου δοχούντων σοφωτέρων 
δἶναι, καί μοι ταὐτὰ ταῦτα ἔδοξε, χαὶ ἐνταῦϑα χἀχείνῳ 
χαὶ ἄλλοις πολλοῖς ἀπηχϑόμην. 

ὙΠ. Μετὰ ταῦτ᾽ οὖν ἤδη ἐφεξῆς ἤα, αἰσϑανόμενος 
μὲν [καὶ] λυττούμιενος χαὶ δεδιὼς ὅτι ἀπηχϑανόμην, ὅμως 
δὲ ἀναγκαῖον ἐδόχει εἶναι τὸ τοῦ ϑεοῦ στερὶ χιλείστου 
ποιεῖσϑαι" ἰτέον οὖν σχοπτοῦντι τὸν χρησμόν, τί λέγει, 
ἐπὶ ἅπαντας τούς τι δοχοῦντας εἰδέναι χαὶ νὴ τὸν χύνα, 
ὦ ἀνόρες, ϑηναῖοι" δεῖ γὰρ πρὸς ὑμᾶς τὰἀληϑῆ λέγειν" 
ἢ μὴν ἐγὼ ἔπαϑόν τι τοιοῦτον" οἱ μὲν μάλιστα εὐδοχι- 
μοῦντες ἔδοξάν μοι ὀλίγου δεῖν τοῦ πλείστου ἐνδεεῖς εἶναι 

ζητοῦντι χατὰ τὸν ϑεόν, ἄλλοι δὲ δοχοῦντες φαυλότεροι 
ἐπιεικέστεροι εἶναι ἄνδρες πρὸς τὸ φρονίμως ἔχειν. δεῖ 
ὃ ὑμῖν τὴν ἐμὴν πλάνην ἐπιδεῖξαι ὥσπερ πόνους 
τινὰς πονοῦντος, ἵνα ἐμήν μοι χαὶ ἀνέλεγχτος ἢ μαν- 
τεία γένοιτο. μετὰ γὰρ τοὺς πολιτιχοὺς α ἐπὶ τοὺς 
ποιητὰς τούς τὲ τῶν τραγῳδιῶν χαὶ τοὺς τῶν διϑυράμ- 
βων χαὶ τοὺς ἄλλους, ὡς ἐνταῦϑα ἐπὶ αὐτοφώρῳ χατα- 
ληψόμενος ἐ ἐμαυτὸν ἀμαϑέστερον ἑχεένων ὄντα. ἀναλαμι- 
βάνων οὖν αὐτῶν τὰ ποιήματα, ἃ μοι ἐδόχει μάλιστα 

3 δ᾽ οὖν τονεῖα Εὶ 6 οὖν ἀε]ενῖς (ομεὶ ναγ. Ιεοΐ. Ρ. 299 
7 ἔοικα --- - οἴομαι Ὀ15 5ου!ρϑιῖ 1) | γε οπ1. Ἐ' 9. ἄλλον :, βεᾶν 
Δαά. α] ἦα Β;: ἤια ΕΕα, γα Ὁ 12 ταῦτα Ἑ,| ἐφεξῆς ἐφ᾽ ἅπαντας 
Ηγβοῃῖρ | ἡμὰ ΒΒ: ἤια ΚΕ 13 καὶ αηΐα λυπούμενος ἀδ]εν (ομεί 
ὙΠ .. ΙΘ οὶ... 191, οἱ. ίπα θη: Ρ.. 26 14 πλεῖστον 1), σοΥγ. ἃ 
15 ἰτέον Β]): καὶ ἰέναι ἘΠ, ἴῃ τὰ5. 9) σιρτα νούϑιπη Δα 4. ἊΝ να 
ΨΔΉΙεη Ζείτσογ. ἔ. ὄβέουτι ασγπηη. νοΐ. 23 (1872) Ρ. 52 οὖν οἴῃ. ΕῈ 
21 δεῖ δὲ τηαντ]ς ΗΘΔ οτῇ 23 ἵνα μὴ μοι καὶ ἀνέλεγκτος ϑίε- 
ῬΠδπιιβ ἴῃ δαποίδεοηθ,; εἴ. Μαάνὶρ δάνεοιβ. " Ρ. 368: ἕνα μοε καὲ 
ἀνέλεγκτος ΒΌΕΕ, ἵνα ἔμοιγ᾽ ἂν ἐλεγκτὸς 1. Η. Ννοθ5, ἵνα μοι κἂν 
ἐλεγκτὸς Ηδπμαμη; να αιαα ναμ]θη Ζειίβοῃγ. {. ὄϑίθυσ, αυπΊη. 
ΝΟ]. 23 (1872) Ρ. 512 864 Ἰδοιοη6 πὶ ΘΙΘΡΠΔηΙ τποηάδη ἀρίθ ῥτο- 
ῬΡοϑα 24 ἤια Β]0: ἥια Ἐ, ἤα Ἐ, ἣα ἴ “8 αὐτῶν οτη. ΒΕ | μάλι- 
στα ΔΌΠΟΥΥΘΥΕ νἱάδίαγ ἃ νόγθο πε οαγματαῦ αϑἀὰ ΒΙΒΡΊΓΟΥ Ρ]αΐο- 
ΠΟΠῚ ΒΟΥ Ρ51556 κάλλιστα, νϊάς ΡΒΊ]ΟΙΟρ. νο]. 28 (1869) Ρ. 556 
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τεπραγματεῦσϑαι αὑτοῖς, διηρώτων ὁ ἂν αὐτοὺς τί λέγοιεν, 
ἵν᾽ ἅμα τι χαὶ μανϑάνοιμι γταρ᾽ αὐτῶν. αἰσχύνομαι οὖν 
ὑμῖν εἰχεεῖν, ὦ ἄνδρες, τἀληϑῆ᾽ ὅμως δὲ ὁ ῥητέον. ὡς ἔπος 
γὰρ εἰπεῖν ὀλίγου αὐτῶν ἅπαντες οἱ παρόντες. ἂν βέλτιον 
ἔλεγον περὶ ὧν αὐτοὶ ἐγεποιήκεσαν. ἔγνων οὐν χαὶ στερὴ 
τῶν ποιητῶν ἐν ὀλίγῳ τοῦτο, ὅτι οὐ σοφίᾳ ποιοῖεν ἃ 
ποιοῖεν, ἀλλὰ φύσει τινὶ χαὶ ἐνθουσιάζοντες, ὥσττερ οἱ 
ϑεομάντεις χαὶ οἱ χρησμῳδοί᾽ χαὶ γὰρ οὗτοι λέγουσι 
μὲν πολλὰ χαὶ χαλά, ἴσασιν δὲ οὐδὲν ὧν λέγουσι. τοιοῦ- 
τόν τί μοι ἐφάνησαν χεάϑος χαὶ οἱ ποιηταὶ πεϊτονϑύότες᾽" 
χαὶ ἅμα ῃσϑόμην αὐτῶν διὰ τὴν σοίησιν οἰομένων χαὶ 
τάλλα σοφωτάτων εἶναι. ἀνϑρώπων, ἃ οὐκ ἦσαν. ἀπῇα 
οὖν χαὶ ἐντεῦϑεν τῷ αὐτῷ «αὐτῶν οἰόμενος περιγεγο- 
γέναι, ᾧπτερ χαὶ τῶν πολιτικῶν. : 

᾿ ΗΙ. 7 ἐλευτῶν οὖν ἐπὶ τοὺς χειροτέχνας ἢα᾿ ἐμαυτῷ 
γὰρ ξυνήδειν οὐδὲν ἐπισταμένῳ, ὡς ἔπος εἰπεῖν, τούτους 
δέ Ψ᾽ ἤδειν ὅτι εὑρήσοιμι γολλὰ χαὶ χαλὰ ἐπισταμένους. 
καὶ τούτου μὲν οὐχ ἐψεύσϑην, ἀλλ᾽ ἠπίσταντο ἃ ἐγὼ οὔχ 
ἠπιστάμην χαί μου ταύτῃ σοφώτεροι ἤσαν. ἀλλ᾽ ὠ ἂν-- 
ὄρες ϑηναῖοι ταὐτόν μοι ἔδοξαν ἔχειν ἁιιάρτημια, ὅπερ 
καὶ οἱ ποιηταί [καὶ οἵ ἀγαϑοὶ ΕΠ τ ἢ ἢ διὰ τὸ τὴν 
τέχνην χαλῶς ἐξεργάζεσϑαι ἕχαστος ἠξίου καὶ τἄλλα τὰ 
μέγιστα σοφώτατος εἶναι, χαὶ αὐτῶν αὕτη ῇ πλημμέλεια 
ἐκείνην τὴν σοφίαν ἀπιέχρυτυτεν" ὥστ᾽ ἐμὲ ἐμαυτὸν ἄνερω-- 
τᾶν ὑπὲρ τοῦ χρησμοῦ, πότερα δεξαίμην ἂν οὕτω ὥσττερ 
ἔχω ἔχειν, μήτε τι σοφὸς ὧν τὴν ἐχείνων σοφίαν μήτε 
ἁμαϑὴς τὴν ἀμαϑίαν, ἢ ἀμφότερα ἃ ἐκεῖνοι ἔχουσιν ἔχειν. 
ὠτεχρινάμην. οὖν ἐμαυτῷ χαὶ τῷ χρησμῷ, ὅτι μοι λυσιτελοῖ 
ὥσττερ ἔχω ἔχειν. 

5 καὶ ΒΕ; αὖ καὶ ΕῈ δὲν ὀλίγῳ ΒΌΕΕ: ἑνὲ λόγῳ ἩδττηΔΠη, δαί 
ΕἸ; 5Υ1ῊΡ.216 Εὶ ἐν βραχεῖ [τοῦτο ΒΕ: τούτωι  ] ποίοιεν ἃ ποίοιεν (Β) 
9 ἴσασιπ (ν 6΄458) Β): ἴσασι ἘΞ] λέγουσι 1) 12 σοφώτατοι Ἐ, 
56 ὧν 5ιρῖὰ νεῖβϑιπη δΔ64, 6 ἀνθρώπων. 100] 511 ΗΙ τοῖς] 
ἦσαν] ἤκουσαν Ἐ|ἀπήια ἘΞ 13 τῷ αὐτῷ ἘῈ,, ἴῃ τηάΥρ. Ὁ: τὸ αὐτὸ 
ΒῸ [ αὐτῶν δ. ΔΠΟΠΥΠΊΙΒ 1 δος δυπαῖί. 1720 Ὁ- 22: ὁπ. 
ΒΡΌΕΕ το μα Ἑ τ6 ξννήδη ΒΕΚΙΚΟΥ ΡΓοΡαηΐθ (οΡεῖο πον. Ἰβεΐ. 
Ρ. 213 υἱ τηοχ ἤδη οὐδὲν ΒΕ: μηδὲν Ε' 1η δ᾽ ἥδειν 5 21 καὶ οὗ 
6 δημιουργοί Ἰπ 151: ΗΊΓΒΟΠΙΡ | διὰ τὸ ΒΕΕΒ; διὰ γὰρ τὸ ἃ 

ἀπέκρυπτεν Ἐ᾿: ἀποκρύπτει Β1), ἀποκρύπτειν Ἐν, αοά ΡῬτΟΡαν!ῖ 
ἘΣΕΜΕΙ Ὶ ὥστ' ἐμὲ Ηεἰπαοτΐ: ὥστέ με ἜΕΕ; ὥστε μὲ Τ) [ἐμαυτὸν 
ΒΗΕ: καὶ αὐτὸν ΕΞ Ἕ 25 οὕτω ΒΕ: οὕτως Βα 27. ἢ 5; σοῖς Β᾽] 
ἀμφότερ᾽ ΒΒ «ὃ λυσιτελοῖ ΒΕ): λυσιτελεῖ Βὰ 
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ΙΧ. Ἔχ ταυτησὶ δὴ τῆς ἐξετάσεως, ὠ ὖ ἄνδρες ιϑηναῖοι, 

πολλαὶ μὲν ἀπέχϑειαί μοι γεγόνασι χαὶ οἷαι χαλεπώ- 

ταται χαὶ βαρύταται, ὥστε πολλὰς διαβολὰς ἀπ᾿ αὐτῶν 

γεγονέναι, ὄνομα δὲ τοῦτο “λέγεσϑαι, σοφὸς εἶναι. οἴονται 
γάρ ιι8 ἑχάστοτξε οἱ παρόντες ταῦτα αὐτὸν εἶναι σοφόν, 

ἃ ἂν ἄλλον ἐξελέγξω" τὸ δὲ χινδυνεύει, ὦ ἄνδρες, τῷ 

ὄντι ὃ ϑεὸς σοφὸς εἶναι, χαὶ ἕν τῷ χρησμῷ τούτῳ τοῦτο 
λέγειν, ὅτε ἡ ἀνθρωπίνη σοφία ὀλίγου τινὸς ἀξία ἐστὶν 
χαὶ οὐδενός" χαὶ φαίνεται τοῦτ᾽ οὐ λέγειν τὸν Σωχράτη, 
προσχεχρῆσϑαι δὲ τῷ ἐμῷ ὀνόματι, ἐμὲ παράδειγμα 
ποιούμιεγος, ὥσπερ ἂν «εἰν δἴστοι ὅτι οὗτος ὑμῶν, ὠ ἂν-- 
ϑρωποι, σοφώτατός ἔστιν, ὅστις ὥσπερ Σωχράτης ἐγνω- 
χεν ὅτι. οὐδενὸς ἄξιός ἐστι τῇ ἀληϑείᾳ πρὸς σοφίαν. 
ταῦτ᾽ οὖν ἐγὼ μὲν ἔτι χαὶ νῦν περιιὼν ζητῶ χαὶ ἐρευνῶ 
χατὰ τὸν ϑεόν, χαὶ τῶν ἀστῶν χαὶ ξένων ἂν τινα οἴωμαι 
σοφὸν εἶναι" καὶ ἐπειδάν μοι μὴ δοχῇ, τῷ ϑεῷ ̓ βοηϑῶν 
ἐνδείχνυμαι ὅτε οὐκ ἔστι σοφός. χαὶ ὑπὸ ταύτης τῆς 
ἀσχολίας οὔτε τι τῶν τῆς πόλεως περᾶξαί μοι σχολὴ γέγο- 
γεν ἄξιον λόγου οὔτε τῶν οἰχείων, ἀλλ᾽ ἐν πενίᾳ μυρίᾳ 
εἰμὶ διὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ λατρείαν. 

Χ, πρὸς δὲ τούτοις οἱ νέοι μοι ἑπταχολουϑοῦντες, οἷς 
μάλιστα σχολή ἔστιν, οἱ τῶν πλουσιωτάτων, αὐτόματοι 
χαίρουσιν ἀχούοντες ἐξεταζομένων τῶν ἀνϑρώπων, καὶ 
αὐτοὶ σπιολλάχις ἐμὲ μιμοῦνται, εἶτα ἐπιχειροῦσιν ἄλλους 
ἐξετάζειν" χἄπειτα οἶμιαι εὑρίσχουσι τιολλὴν ἀφϑονίαν 
οἰομένων μὲν εἰδέναι τε ἀνϑρώπτωων, εἰδότων δὲ ὀλίγα ἢ 
οὐδέν. ἐντεῦϑεν οὖν οἱ ὑπο αὐτῶν ἐξεταζόμενοι ἐμοὶ 

Ι ταυτησὶ δὴ ΒΌ: ταύτης δὴ ἘΕῚ | ἐξετάσεως ἘΝῚ, γρ. ἃ: ἕξεως 
Β1), ᾳιοάὰ ἐοτίαβϑα νϑύιτη αϑί 2 χαλεπώταται Ἐ,, ΕΥῚ αι ἸΏ Τὰ 5. 
4 ὄνομά τε ΗγβΟἢΙρ | οἴονται 1), 564 αε ἴῃ Τ85. 6 ὦ ἄνδρες 
ΒΕ: ὦ ἄνδρες ἀϑηναῖοι Ἐὶ 7 τούτῳ οτῃ. Ἐ' 8 ἐστιν (ν 6ΓΆ 58) 
ΒΗ: ἐστε ἘΕ 9 τοῦτ᾽ οὐ Ἐ᾿ Α. ὝΝΟΙ Νειϊςομίς ϑομτ θη 
Ῥ. 94: τοῦτον ΒΏΕΕ,, αιυοά ἀείεπαϊς Αϑί Ζειίβομσς ἐὔγ ΔΝ 15- 
Ξϑηβομαῖε αηα Καηβί νο]. 1 ἐἈβοῖς. 2 2 Ῥ. 104, τοῦτο Μιάαρῖιβ, αποά 
ταοθρὶί [4] αῦτη, το δὲ ΒΕ: καὶ Εὶ ΠΤ εἰ Δ4. ϑίερμαπιϑ: 
οἵη. ΒΌΕΕ. 12 ὅστις Ὁ, 564 ὁ ἴῃ 145. 13 ἐστε Ὁ 14 ἔτι] ἔχων 
ἔτει Υβπηρϑηβ Ὁ | ζητῶ ΒΌΕΕ: ἐπιζητῶ 6 15. ξένων ΒΕ: τῶν 
ξένων Ἐὶ 20 ϑε[οῦ λατρείαν] [ΠΟ] 54 1η τά5. Εἰ 23 ἐξεταζομιέ- 
γων ΒΕ: ἐξελεγχομένων Ἐ-, 1᾿ ΤΉΔΥΡ'. γ0. α δ44 μιμοῦνται ΒΏΕΕ: 
μιμούμενοι ἘΊΒΟΠΟΙ, να ῬΏΙΩΙ ἴῃ ΕἸΘοϊκεῖβ. δηπα]. νοὶ. 87 (1863) 
Ῥ: 417. Δη νοῖθὰ εἶτα --- ἐξετάζειν ἀφο πάαδΐ | εἶτα ΒΏΕΕ 25 
εὑρίσκουσι Ὁ 26 ἀνθρώπων ΒΕ; τῶν ἀνθρώπων Ἐ,| ἢ 
ὀλίγα Ἐ, 

ΠΝ 

29 
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ὀργίζονται, ἀλλ᾽ οὐχ αὑτοῖς, χαὶ λέγουσιν ὡς Σωχράτης 
τίς ἔστε μιαρώτατος χαὶ διαφϑείρει τοὺς νέους" χαὶ 
ἐπειδάν τις αὐτοὺς ἐρωτᾷ, ὃ τι ποιῶν χαὶ ὃ τι διδάσχων, 
ἔχουσι μὲν οὐδὲν εἰπεῖν, ἀλλ᾽ ἀμφιγνοοῦσιν, ἵνα δὲ μὴ 
δοχῶσιν ἀπορεῖν, τὰ χατὰ πάντων τῶν φιλοσοφούντων 
πρόχειρα ταῦτα λέγουσιν, ὅτι τὰ μετέωρα χαὶ τὰ ὑπὸ 
γῆς, καὶ ϑεοὺς μὴ νομίζειν, χαὶ τὸν ἥττω λόγον χρείττω 
ποιεῖν. τὰ γὰρ ἀληϑῆ οἴομαι οὐκ ἂν ἐϑέλοιεν λέγειν, ὅτι 
χατάδηλοι γίγνονται σπτροσποιούμενοι μὲν εἰδέναι, εἰδότες 

Ἑ δὲ οὐδέν. ἅτε οὖν οἶμαι φιλότιμιοι ὄντες χαὶ σφοδροὶ 

24 

χαὶ πολλοί, καὶ ξυντεταμένως καὶ πιϑανῶς λέγοντες τιερὶ 
» ς - 3 , -» 

ἐμοῦ, ἐμπεπλήχασιν ὑμῶν τὰ ὦτα χαὶ πάλαι χαὶ νῦν 
σφοδρῶς διαβάλλοντες. ἔχ τούτων χαὶ Μέλητός μοι 
2 Ὑ Σὰ δ. 2} Ἁ ΄, , ᾿ ς Ἁ - 

ἐπέϑετο χαὶ Δνυτος χαὶ ύχων, Μέλητος μὲν ὑττὲρ τῶν 
» 2 ἵ, - -" ποιητῶν ἀχϑόμενος, Ἄνυτος δὲ ὑττὲρ τῶν δημιουργῶν 

[χαὶ τῶν πολιτικῶν), “ύχων δὲ ὑττὲρ τῶν ῥητόρων" ὥστε, 
[4 9 ’,ὔ Ν “ 

ὅπτερ ἀρχόμενος ἐγὼ ἔλεγον, ϑαυμιάζοιμ᾽ ἂν εἰ οἷός τ᾽ εἴην 
2 Ν ς » “ Ν Ν 28 , 3) “ θὲ , 

ἐγὼ ὑμῶν ταύτην τὴν διαβολὴν ξξελέσϑαι ἕν οὕτως ὀλίγῳ 
, [4 - - Ξὸ ἱπ 

χρόνῳ οὕτω πολλὴν γεγονυῖαν. ταῦτ᾽ ἔστιν ὑμῖν, ὦ ἂν- 
ὋΣ - 2 - ς - ') , [ κ᾿ 

ὃρες ΄ϑηναῖοι, τὰἀληϑῆ, καὶ ὑμᾶς οὔτε μέγα οὔτε μιχρὸν 
, ΄ 2.9) Ἁ ,ὔ 

ἀποχρυιϊνάμενος ἐγὼ λέγω οὐδ᾽ ὑποστειλάμενος. χαί τοι 
πῇ [4 - “, ΜΝ ΄ 

οἶδα σχεδὸν ὅτι τοῖς αὐτοῖς ἀπεχϑάνομαι" ὃ χαὶ τεχμή- 
“ 3 - ’ ἊΨ λ “ 2 Χ ς Ν (ΘΟ ἘΣ Χ 

ριον ὅτι ἀληϑῆ λέγω χαὶ οὁτι αὑτὴ ἑστὶν ἡ διαβολὴ ἡ ἐμὴ 
χαὶ τὰ αἰτια ταῦτα ἔστιν. χαὶ ἐάν τε νῦν ἐᾶν τὲ αὖϑις 

, - 

ζητήσητε ταῦτα, οὕτως εὑρήσετε. 

1 ἀλλ᾽ οτὴ. Ἐ οὐχ αὑτοῖς ΒΏΕΈΕ): οὐκ αὐτοῖς ϑίαΡδαπιι5 2 ἔστι 
τις Ἐ,, τίς ἐστε 1)  διαφϑ'. Ἐ, 5εα δὲέὰα ἴῃ Υ85. 4 ἀμφιγνοοῖσιν 
Μ5: ἀγνοοῦσιν ΒΕΕ, ἀγνοοῦσι 1), ἀποροῦσιν Αϑί; ἀλλ᾽ ἀγνοοῦσιν 
ἀεϊενι (οβεὶ ναΐ. Ἰθοΐ. Ρ. 299 6 λέγουσιν ΒΕΔ: λέγουσι 1) 
τὸ ὑπὸ 1), ΠοΥΥ. ἃ 7 γῆς Β.ΕῈΕ: γῆς ζητεῖν αὐοίογα (ΟΥΠΑΙΙΟ 
(εο]οσ. Ρ. 5) Η!γβοῃῖδ | νομίζειν Β1)Ε; νομίζει Ἐ, ὃ ποιεῖν ΒΕ: 
ποιεῖ ἘΦ| ἀληϑῆὴνε ΤῸ οἴομαι Β9ΕΕ 9 γίνονται Ἐς, (ΠΟΥ. 6] 
μὲν ΒΌΕΕ: μέν τε ἩεΙηἀοτῇ 10 φιλότιμοι] φιλόνεικοι νΕ] φι- 
λόνικοι Θ΄1ΔΙΠΡ αι 11 ξυντεταμένως ἘΠ: ξυντεταγμένως ἘΒ1)Ε 
12 πάλαι καὶ νῦν α, ταπηροη5 ", ργοβθαν: ΠΟΘ ΠΡ Εἰ δηϊτηδαᾶν. οτἹί. 
Ῥ. 38, νΙάε Ν. (, Ρ. τ63: πάλαι καὶ ΒΌΕΕ 13 σφοδοῶς Β)ΕῈ: 
σφόδρα Ὁ Ἰ μέλιτος 50ΥἹρ51: σοηδίδηϊΐου, ὨΪ51 ὉΡῚ σΟΠΙΓΔΓΠΙΠῚ ΠΟΐδ1- 
τυτ, ̓ν, μέλητος, 5684 ἡ ΘΧ 6Π16Π6. 56 ΠΡ ΘΥ, ΠἾ51 ΠῚ Δ|1π4 ἰοΘϑίδἸπλγ, Εἰ 
τό καὶ τῶν πολιτικῶν 1Ππο]π51 (ΟΡ εΐ νᾶγ. 16ςΐ. Ρ. 299 17 ὅσπερ 
ΒΕΕᾺ εἰ γρ. 4: ὥσπερ Ὁ | ἀρχόμενος ἐγὼ ΒΕ: ἐγὼ ἀρχόμενος Τὶ 
19 ταῦτα ἐστιν Ἐὶ 20 μικρὸν Β): σμικρὸν ἘΒῸ 21 οὐδὲ ἘΠ] 
ὑποστειλάμενος) ἀποκρυψάμενος" φοβηϑείς ῬΗοίϊι5. Ιηάς6 καὶ ὑμᾶς 
οὔτε μέγα οὔτε μικρὸν ὑποστειλάμενος ἐγὼ λέγω ΝΆΒΟΥ 22 τοῖς 
αὐτοῖς) τούτοις αὐτοῖς Πεϊηάοτγί 23 ταληϑῆ Ε, 24. ταῦτι [ὰ] 
ἐστικ (ν εγαβα) Β; ἐστι ἘΞ, ᾿πο] 51 Η]ΥΘΟΠΙΡ 

ΑΝ, κα. ψ᾿- «᾿Ἃ 
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ΧΙ. Περὶ μὲν οὖν ὧν οἱ πρῶτοί μου κατήγοροι κατη- 
γόρουν αὕτη ἐστὶν ἱχανὴ ἀπολογία σρὸς ὑμᾶς" πρὸς δὲ 
Μέλητον τὸν ἀγαϑόν τε καὶ 9 φιλόπολιν, ὥς φησι, καὶ τοὺς 
ὑστέρους. μετὰ ταῦτα πειράσομαι ἀπολογεῖσϑαι. αὖϑις 
γὰρ δή, ὥσπερ ἑτέρων τούτων ὄντων χατηγόρων, λάβωμεν 
αὖ τὴν τούτων ἀντωμοσίαν. ἔχει δέ πως ᾧδε" Σωχράτη 
φησὶν ἀδικεῖν τούς τὲ γέους διαφϑείροντα καὶ 
ϑεοὺς οὺς ἢ πόλις νομίζει οὐ νομίζοντα, ἕτερα 
δὲ δαιμόνια χαινά. τὸ μὲν δὴ ἔγκλημα τοιοῦτόν ἐστιν" 
τούτου δὲ τοῦ ἐγχλήματος ἕν ραψεῦ, ἐξετάσωμεν. φησὶ 
γὰρ δὴ τοὺς νέους ἀδικεῖν μις διαφϑείροντα. ἐγὼ δέ γε, 
ὡ ἄνδρες “ἰϑηναῖοι, ἀδιχεῖν φημι Μέλητον, ὅτι σπουδῇ 
χαριεντέξεται, ῥᾳδίως εἰς ἀγῶνα χαϑιστὰς ἀνϑρώπους, 

χερὶ πραγμάτων προσποιούμενος σπουδάξειν χαὶ κήδε- 
σϑαι, ὧν οὐδὲν τούτῳ στώπτοτξἑ ἐμέλησεν. ὡς δὲ τοῦτο 
οὕτως ἔχει, πειράσομαι καὶ ὑμῖν ἐπιδεῖξαι. 

ΧΙ]. Καί μοι δεῦρο, ὦ Μέλητε, εἰττέ" ἄλλο τι ἢ περὶ 
πολλοῦ ποιεῖ, ὅπως ὡς βέλτιστοι οἱ νεώτεροι ἔσονται; 
Ἔγωγε. ᾿ϑι δὴ νῦν εἰχτὲ τούτοις, τίς αὐτοὺς βελτίους 
ποιεῖ; δῆλον γὰρ ὅτι οἶσϑα, μέλον γέ σοι. τὸν μὲν γὰρ δια- 
φϑείροντα ἐξευρών, ὡς φής, ἐμὲ εἰσάγεις «ἑἰς Ἐ τουτουσὶ 
χαὶ κατηγορεῖς" τὸν δὲ δὴ βελτίους ποιοῦντα ἴϑι εἰπὲ καὶ 
μήνυσον αὐτοῖς, τίς ἔστιν. ὁρᾷς, ὦ Μέλητε, ὅτι σιγᾷς 
χαὶ οὐχ ἔχεις εἰχτεῖν; χαί τοι οὐχ αἰσχρόν σοι δοχεῖ εἶναι 
χαὶ ἱχαγὸν τεχμήριον οὗ δὴ ἐγὼ λέγω, ὅτι σοι οὐδὲν με- 
μέληχεν; ἀλλ εἶστδ, ὠγαϑέ, τίς αὑτοὺς ἀμείνους ποιεῖ; 
Οἱ νόμοι. 4λλ οὐ τοῦτο ἐρωτῶ, ω βέλτιστε, ἀλλὰ τίς 
ἄνθρωπος, ὅστις πρῶτον χαὶ αὐτὸ τοῦτο οἶδε, τοὺς 

τ ὧν οτῃ. Ὦ, ΒΈΌΡΓα νούβαυτη 864, ἃ 2 ἐστιν Β., ἔστω ἘῈΡ, αἱ 
Ὑ166 Νὺ ΟἸΡ.ΊΟΙ ]ὴ ἀπολογία Ἐ' 3 τε οτῃ. ΒΕ 4 ἀπολογεῖσθαι. ΒΡῈ: 
ἀπολογήσασϑαι Ἐκ τούτων ἑτέρων Ἐὶ 6 αὖ εχ ἂν εοϊξ Π]1ώτδὲ 18. 
ὧδε ΠΈΕ; δ᾽ ὡδέ πως ; Ηἰγβοιβ ᾿ΙσωκράτηΒῈΕ: σωκράτην Ἐ, γαδικεῖ 
ΠΟΘΥΤΙ, Ρ̓ 9 τοιοῦτόν τι ΗγϑοΠΙρ | ἐστι κ (ν 6Υα58) Β: ἐστε ἘΞ 
το καϑ' ἕν ἨΊΓΒΟΠΙΡ 11 δέ γε ΒΕ: δὲ Ἐ;, αἱ νᾶες Ῥῃδβάγ. 229 ( 
13 ἀγῶνα Β1): ἀγῶναβ ἘΞ 14 προσποιούμενος 1): προσποιου- 
μένους Β, προσποιουμενος πὰ 564 ος ἸΏ ΤΆ 5. 15 τούτῳ πώποτε 
ΒΒ}: τούτῳ ποτὲ Ἐ, πώποτε τούτω Ἐὶ τό καὶ αηία ὑμῖν ἀο]ονὶ 
Οὐδ γᾶ. Ἰδςοΐ. Ὁ. 299 18 πολλοῦ ΒΕ: πλείστου Ἐ [ποιεῖ Β 
εἴ αὐ ν]άθίατ 1): σοιὴ ἘΕᾺ] βέλτιστοι Β]), 564 τοι 1 Τἴὰ8.. 19 του- 
τοισί ἨΠΥΒΟΠΙρ πί ᾿ηἴτὰ 38,1 οὑτοιί 21 ἐξευρῶν 1), σοτΥ. ἃ | φῆις 
ΒΙ), ΠΟῃ 5611ε] 5ἷς | εἰς τουτουσὶ (ζοΡεῖ νᾶγ. ἸΕςΐ. Ρ. 299: τουτοισὶ 
ΒΌΕΕ 22 καὶ κατηγορεῖς ἀδ]ανιῖ (ορεί 1. ας. 26 ὠγαϑὲ ΒΕ, 
ὦ ἀγαϑὲ Ἐ, 28 πρῶτος Ἐ, 5εα ν 5ΒΙΡΓα νΘΥ5 ΠῚ ἀβδ 1:) Ι οἶδε κα Ὃ 
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νόμους. Οὗτοι, ὦ Σώκρατες, οἱ διχασταί. ΤΩΣ λέ ἐγεις, 
ὦ Μέλητε; οἵδε τοὺς νέους παιδεύειν οἷοί τέ εἶσι χαὶ 
βελτίους σπτοιοῦσιν; Μάλιστα. Πότερον ἅπαντες, ἢ οἱ μὲν 
αὐτῶν, οἵἱ δ᾽ οὔ; ἥπαντες. Εὐ γε νὴ τὴν Ἥραν λέγεις, 
χαὶ “πολλὴν ἀφϑονίαν τῶν ᾿ὠφελούντων. τί δὲ δή; οἵδε 
οἱ ἀχροαταὶ βελτίους σοιοῦσιν, ἢ οὔ; Καὶ οὗτοι. τί δὲ 
οἱ βουλευταί; Καὶ οἱ βουλευταί. ᾿1λλ} ἄρα, ὦ Μέλητε, 
μὴ οἱ ἐν τῇ ἐχχλησίᾳ, [οἱ ἐκχλησιασταί, διαφϑείρουσι 
τοὺς νεωτέρους; ἢ κἀχεῖνοι βελτίους σιοιοῦσιν ἅπαντες; 
Καἀχεῖνοι. Πάντες ἄρα, ὡς ἔοιχεν, ϑηναῖοι χαλοὺς 
χἀγαϑοὺς ποιοῦσι τιλὴν ἐμοῦ, ἐγὼ δὲ μόνος διαφϑείρω. 
οὕτω λέγεις; Πάνυ σφόδρα ταῦτα λέγω. Πολλὴν γέ μου 
χατέγνωχας δυστυχίαν. χαί μοι ἀπόχριναι" ἢ καὶ περὶ 
ἵππτους οὕτω σοι δοχεῖ ἔχειν; οἱ μὲν βελτίους ττοιοῦντες 
αὐτοὺς τιάντες ἄνϑρωπσοι εἶναι, εἷς δέ τις ὃ διαφϑείρων; 
ἢ τοὐναντίον τούτου στᾶν εἷς μέν τις ὃ βελτίους οἷός τ᾽ 
ὧν ποιεῖν ἢ ττάνυ ὀλίγοι, οἱ ἱππιχοί" οἱ δὲ σολλοὴ 
ξάνπτερ ξυνῶσι χαὶ χρῶνται ἵπποις, διαφϑείρουσιν; οὐχ 
οὕτως ἔχει, οὖ Πέλητε, χαὶ περὶ πτων χαὶ τῶν ἄλλων 

ἁτιάντων ζῴων; πάντως δήπου, ἐάν τε σὺ χαὶ Ἵνυτος οὐ 
φῆτξε ἐάν τὲ φῆτε" σολλὴ γὰρ ἂν τις εὐδαιμονία εἴη στερὶ 
τοὺς γέους, εἰ εἷς μὲν μόνος αὐτοὺς διαφϑείρει, οἱ δ᾽ 
ἄλλοι ὠφελοῦσιν. ἀλλὰ γάρ, ὦ Μέλητε, ἱκανῶς ἐπιδεί- 
χνυσαι ὅτι οὐδεχτώποτε ἐφρόντισας τῶν νέων, καὶ σαφῶς 
ἀποφαίνεις τὴν σαυτοῦ ἀμέλειαν, ὅτι οὐδέν σοι μιεμέληχεν 
περὶ ὧν ἐμὲ εἰσάγεις. 

1 οὑτοιί νΕΥὈ 15 οἱ δικασταί ἀ6]ς 115 (οί νδῖ.]οοῖ. Ρ.299. 2 εἶσι 5 
Τὴ) 3 ποιοῦσι» (ν ΕΥ458) ΒΙ): ποιεῖν ἘΕ', Ἰῃ ΤηΔΥΡ. Ὀ|άπαντες Β9Ε: 
πάντες Ἐ}ὴ Β, σοΥγ. 4 ἤραν Ὁ), 564 «χ ογεημα, κ δὲ θΕΕ, Ἢ κ 
δ θν Ὁ Ὁ 9ῈΕ, δὰ Β: δαὶ ΕῸ ὦ βέλτιστε μὴ ἘΞ ὃ οἱ δηΐο ἐν 
ΟἿΊ. ἘΠ} οἵ ἐκκλησιασταί 6] ανὶ ΗἸΓΒΟΠΙΡ οἵ. (ορεῖ νδΐ. Ἰεςΐ. Ρ. 299 
9 ἢ Ὀ4: ἡ Βὃ) 10 κακεῖνοι Β)Ε:; καὶ ἐκεῖνοι Ἐ, 11 καγαϑοὺς 
ΒΕ: καὶ ἀαγαϑοὺς Ἐ' 12 γέ μου Β.ΕΕ 13 δυστυχίαν ΒΕ: 
ἀτυχίαν ΤῊ ἀπόκρινε ἘΠ}. 198: ἘΠ 14 οὕτω σοι ΒΙ) εἴ τένεζα 
Ἐ; οὕτως σοι Ἐ,, οὑτωσί σοι Ἠ το 15 πάντες ΒΕ: ἅπαντες Ἐὶ 
ΤῸ 7.5, ΠΟΙ. Ὁ Ἰ βελτίους ΒΡΕ: βελτίους γε Ε. Δα νεΐϑυτὴ βελτίους 
το ολῆον ΠΊΔΓΡ. Δάβουρ5ιῖ οὐ Ὁ] τε ὧν Εὶ 17 ποιεῖ 1), ΠΟΥ. 
ἃ [ἢ ΠΡ: η ΒΕ .10 καὶ περὶ ἄλλων Εὶ 20 ζώιων Β: ζώων 
ΠΕΡῚ οὐ φῆτε ἘΠΕ: μιῇ φῆτε Ἐ 22 δὲ ἄλλοι Ἐ, 23 μέλητε 
ἱκανῶς ἐπεὶ δὲ ἱκανῶς ἐπιδείκνυσαι Β]), Ῥτγδρίογ τᾶ πὴ αιοά 
ἐπεὶ δὲ ἱκανῶς ὍὉ15 ΒΟΥ Ρ 511 1); 5664 νουθα, ἱκανῶς ἐπεὶ δὲ 
Ῥυμοίῖ5 ποίαία ἴῃ Β, ἐπεὶ δὲ ἡχανῶς ἐπεὶ, δὲ ἱμανῶθ' ὀναβαὶ ἰὰ ΤᾺ 
25 ἐπ της σαφῶς ἘΠ) ἑαυτοῦ Ἐ,, σοΥγ. 1 μεμέληκεν Β]): μεμέ- 
ηκε 
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Χαπἱ Ἔτι δὲ ἡ ἡμῖν. εἰπέ, ὦ πρὸς Διὸς Μέλητε, στότερον 
ἔστιν οἰχεῖν ἄμιδιγον ἐν πολίταις χρηστοῖς ῆ πονηροῖς; 
ὦ τάν, ἀπόκχριναι" οὐδὲν γάρ τοι χαλεττὸν ἐρωτῶ. οὐχ 
οἱ μὲν πονηροὶ χαχόν τι ἐργάζονται τοὺς ἀεὶ ἐγγυτάτω 
ἑαυτῶν ὁ ὄντας, οἱ δ᾽ ἀγαϑοὶ ἀγαϑόν τι; Πάνυ γε. Ἔστιν 
οὖν ὅστις βούλεται ὑπὸ τῶν ξυνόντων βλάπτεσϑαι μᾶλ- 
λον ἢ ὠφελεῖσϑαι; ἀποκρίνου, ὦ ἀγαϑέ" χαὶ γὰρ ὃ νόμος 
χελεύει ἀποχρίνεσϑαι. ἔσϑ᾽ ὅστις βούλεται βλάπτεσϑαι; 
Οὐ δῆτα. Φέρε δή, πότερον ἐμὲ εἰσάγεις δεῦρο ὡς δια- 
φϑείροντα τοὺς γεωτέρους χαὶ πονηροτέρους στοιοῦντα 
ἑχόντα ἢ ἄχοντα; Ἑχόντα ἔγωγε. Τί δῆτα, ὠ Μέλητε; 

τοσοῦτον σὺ ἐμοῦ σοφώτερος δὶ τηλιχούτου ὄντος τηλι- 
κόσδε ὧν, ὥστε σὺ μὲν ἔγγωχας ὅτι οἱ μὲν χαχοὶ χαχόν 
τι ξργάζονται ἀεὶ τοὺς μάλιστα πλησίον ἑαυτῶν, οἱ δὲ 
ΝΗ] κ 2 ,ὔ 2 Ν Ν 2 ἣ » 9 , « 

ἀγαϑοὶ ἀγαϑόν" ἐγὼ δὲ δὴ εἰς τοσοῦτον ἀμαϑίας ἤχω, 
ὥστε χαὶ τοῦτ᾽ ἀγνοῶ, ὅτι, ἐάν τινα μοχϑηρὸν ποιήσω 
τῶν ξυνόντων, κινδυνεύσω χαχόν τι λαβεῖν ἀπ αὐτοῦ, 
ὥστε τοῦτο τὸ τοσοῦτον χαχὸν ἑκὼν ποιῶ, ὡς φὴς σύ; 
ταῦτα ἐγώ σοι οὐ τείϑομαι, ὦ Μέλητε, οἶμαι δὲ οὐδὲ 
ἄλλον ἀνϑρώπων οὐδένα ἀλλ ἢ οὐ διαφϑείρω, ἢ δια- 
φϑείρω ἄχων, ὥστε σύ γε χατ᾽ ἀμφότερα ψεύδει. εἰ δὲ 
ἄχων διαφϑείρω, τῶν τοιούτων [χαὶ ἀχουσίων]) ἁμαρτη- 
μάτων οὐ δεῦρο γόμος εἰσάγειν ἐστίν, ἀλλὰ ἰδίᾳ λαβόντα 
διδάσχειν χαὶ γουϑετεῖν" δῆλον γὰρ ὅτι, ἐὰν μάϑω, σαύ-- 
σομαι οὗ 78 ἄχων ποιῶ. σὺ δὲ ξυγγενέσϑαι μέν μοι χαὶ 
διδάξαι ἔφυγες χαὶ οὐκ ἠϑέλησας, δεῦρο δὲ εἰσάγεις, οἱ 

,ὔ, Ἂ 7, Ψ 7 , 9 5) 3 

γόμος ἐστὶν εἰσάγειν τοὺς κολάσεως δεομένους, ἀλλ΄ οὐ 

μαϑήσεως. 

Ι πρὸς διὸς ὦ Ε 1 πότερόν ἐστιν ΒΕ 278Β 3 ὦ τὰν 
ΒΡΕ: ὦ τᾶν ἘΑῚ ἀπόκρινε Ὲ ᾿ το ΒΊΘΕ τὸ ν 4 κακόν ΒΏ: ἀεὶ 
κακόν Ε, καχὸν ἀεί ΕΞ 5 ἑαυτῶν Β]): αὐτῶν Ε 7 ἀποκρίνου Β, 
ἀποκρίνκ αὶ 1): ἀπόκριναι ἘΞ, ἀποκρίναι 4! ὦ ἀγαϑὲ ΒΞ τονεω- 
τέρους Β1)Ε: νέους Ἐ Ι καὶ ἘΠΕ ὁ χρὺ τούτους ΒΒ τι ἡ Β, ΟΟΙΤ. Ὁ! 
τί δῆτα ΒΌΕ: τί δήποτε ἘΠμέλητε τονούὰ Καὶ ΤΟ ΕΡΕ “εὖ 
15 ἀγαϑόν ΒΕ: ἀγαϑόν τι Ε, απο4 τἝοσρὶϊ ΗἨ]γβΟΒΙρ | δὴ οι. Εὶ 
16 τοῦτο Ὲ 17 ἀπ᾽ Β)Ε: ὑπ᾽ Ἐ, αυοᾶ νεγυτῃ Ραίανι (ομαῖ νδῦ. 
ΠΕ ῸΕ: Ῥ.342 τὃ τοῦτο τοσοῦτον ἘΡΕΙΟ, χδ᾽ Δ λ ΕΒ]: ἄλλων ἘῈ | 
ἀλλ ἢ ΒΕᾺ: ἀλλὴ 1), ἀλλὰ ἢ Ὲ ι ἢ διαφϑείρω 50ΥΡ51 σαπὶ ΒίθρΠδηο: 
ἢ εἰ διαφϑείρω ΒΌΓΕ, 566 ἢ εἰ ἴῃ τὰ8. Β, ἢ εἰ διαφϑ'είρω, φνάθοθο 
ΝΑΡΟΥ 005. οΥἹ. Ρ. 14 21 ψεύδει Ὁ: ψεύδη Ὁ ΕΒ, ψεύδεα Β 
22 καὶ ἀκουσίων αφ]ανί (ομεῖ νΑΥ. Ἰθοῖ. Ὁ. 300 23 ἀλλὰ ΒῸΕ: 
δ ἘΠ δ. οὐ Μ,5: ὃ ΒΌΕΕ; ὃ -- ποιῶ, ποιῶν Ἡδειπάο 46 δι- 
δάξαι Ὁ), 564 αὐ δχ διπγοπά. Ἶ οἵ ΒΌΕ: ηἘ 27 ἐστιν 1), 56 ν ἴῃ 
ΤΆ 8. [εἰσάγειν οἵη. 1), βίιρσα νϑύϑιιη Δ46., ἃ 
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ΧΙΝ. “λλὰ γάρ, ὡ ἄνδρες ϑηναῖοι, τοῦτο μὲν 
Β δῆλον ἤδη ἐστίν, ὃ ἐγὼ ἔλεγον, ὅτι Μελήτῳ τούτων οὔτε 

μέγα οὔτε μικρὸν σιώτπτοτε ἐμέλησεν" ὅμως δὲ δὴ λέγε 
ἡμῖν, σῶς μιξ φῇς διαφϑείρειν, ω Μέλητε, τοὺς γεξωτέ- 
ρους; ἢ δῆλον δὴ ὅτι χατὰ τὴν γραφήν, ἣν ἐγράνψνω, ϑεοὺς 5 
διδάσχοντα μὴ γομίξειν οὺς ἢ πόλις γομέζει, ἕτερα δὲ 
δαιμόνια χαινά; οὐταῦτα λέγεις ὅτι διδάσχων διαφϑείρω; 
Πάνυ μὲν οὖν σφόδρα ταῦτα λέγω. Πρὸς αὐτῶν τοίνυν, 

ὦ Μέλητε, τούτων τῶν ϑεῶν, ὧν νῦν ὃ λόγος ἐστίν, εἰπὲ 
ἔτι σαφέστερον χαὶ ἐμοὶ χαὶ τοῖς ἀνδράσιν τούτοις. τὸ 
ἐγὼ γὰρ οὐ δύναμαι μαϑεῖν, πότερον λέγεις διδάσχειν 
ιι8 νομέζειν εἰναί τινὰς ϑεούς, χαὶ αὐτὸς ἄρα νομίζω 
εἶναι ϑεούς, χαὶ οὐχ εἰμὶ τὸ παράτταν ἄϑεος οὐδὲ ταύτῃ 
ἀδικῶ, οὐ μέντοι οὕσττερ γε ἡ πόλις, ἀλλὰ ἑτέρους, καὶ υ 
τοῦτ᾽ ἔστιν ὃ μοι ἐγχαλεῖς, ὅτε ἑτέρους" ἢ παντάπασί μὲ τ- 
φὴς οὔτε αὐτὸν νομίζειν ϑεοὺς τούς τε ἄλλους ταῦτα 
διδάσχειν. Ταῦτα λέγω, ὡς τὸ παράπαν οὐ νομίζεις 
ϑεούς. Ὦ ϑαυμάσιςε Μέλητε, ἵνα τί ταῦτα λέγεις; οὐδὲ 

Ὁ ἥλιον οὐδὲ σελήνην ἄρα νομίζω ϑεοὺς εἶναι, ὥσπερ 
οἱ ἄλλοι ἄνϑρωποι; Μὰ 4 ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐττεὶ 20 
τὸν μὲν ἥλιον λίϑον φησὶν εἶναι, τὴν δὲ σελήνην γῆν. 
[ἀναξαγόρου] οἴει κατηγορεῖν, ὠ φίλε Μέλητε, χαὶ οὕτω 
καταφρονεῖς τῶνδε χαὶ οἴξι αὑτοὺς ἀτιείρους γραμμάτων 
εἶναι, ὥστε οὐχ εἰδέναι ὅτι τὰ Ἰναξαγόρου βιβλία τοῦ 
Κλαζομενίου γέμει τούτων τῶν λόγων; καὶ δὴ καὶ οἱ νέοι 25 
ταῦτα παρ᾽ ἐμοῦ μανϑάνουσιν, ἃ ἔξεστιν ἐνίοτε, εἰ πτάνυ 

Ἑ πολλοῦ, δραχμῆς ἐχ τῆς ὀρχήστρας πριαμένοις Σωχρα- 
τους καταγελᾶν, ἐὰν σιροσποιῆται ἑαυτοῦ εἶναι, ἄλλως τε 
χαὶ οὕτως ἄτοπα ὄντα. ἀλλ ὦ πρὸς Διὸς οὑτωσί σοι 

»ἔὴ», πρξέερισεσς, φυς τ ΣΟ 

2 ἤδη ἐστὲν 1η ἴοΠο ΓΘβουρίο οἵ. Β, νιάε Ν. (. Ρ- τό3, ἤδη 
δῆλον ἐστὶν Ἐ᾽| ὃ ἐγὼ ΒΕ: οὗ ᾽γὼ ἘΠ] ἔλεγον 1), 586 ν 1Π 785. ὅτι 
ἴῃ τὰ5. Εἰ] μελήτω Εἰ | τούτων Β: τούτωι 1)Ε᾽, τούτω Ἐ, Ὄ μικρὸν 
ΒῸ κ5η8Β, σοῦ " 6 δὲ οπι. Ὦ), Βυρτα νεύϑυτῃ δά. ἃ 8 αὐτὸν 
1), σοῦ. ἃ 10 ἀνδράσες (ν ἐγαϑ8) Β: ἀνδοάσι ὩΕΕ; τοῖς ἀνδράσι 
ἀξϊενῖε σοθεὶ νατ.]οςϊ. Ρ- 3οο[ τούτοις 1): τοῦτοις 5ὶς Β, τουτοισί ΕἼ, 
τουτοισίν ΒΒ 12 μὲν τιγαβ Αϑο . 14 οὕσπερ γε ΒΕ: γε οὕσπερ ΕἸ 
ἀλλὰ Β9Ε: ἀλλ ἘΞ τὸ ἡ ΕΕΡα: ἢ Ῥ; ἢ, Ὁ τό αὑτὸν Ἐ τ7 διδάσκει 
Ὁ, σοὐἵ. ἃ τ9 ἄρα Β ϑεοὺς εἶναι ΒΕ: εἶναι ϑεοὺ ἘῈ 20 δία | 
ἘΣ 22 ᾿ναξαγόρον ἀεἸονὶς Μ9, νἱάθ δίπαϊθη Ρ. 35, Ροῖι5. «“Σω- ; 
κράτους Ῥοδίυ]αν! Βαϊΐου 23 αὐτὸς Ἐ,, ΠΟΥ. 6 24 τὰ ἀναξ. 
ΒΕ: ταναξ. Ἐ 27 ὀρχίστρας 1), οοτῖ. ἃ πριαμένοις ἘΡΑ: 
πριάμενοι 1) εἴ αἱ νἰάείαῦ Β 
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[δοχῶ] οὐδένα νομίζω ϑεὸν εἶναι; Οὐ μέντοι μὰ Δία οὐδ᾽ 
ὁπωστιοῦν. “πιστός τ εἰ, ὡ Μέλητε, καὶ ταῦτα μέντοι, 

ὡς ἐμοὶ δοκεῖς, σαυτῷ. ἐμοὶ γὰρ δοχεῖ οὑτοσί, ὦ ἄνδρες 
ϑηναῖοι, πάνυ εἶναι ὑβριστὴς χαὶ ἀχόλαστος, χαὶ ἀτε- 
χνῶς τὴν γραφὴν ταύτην ὕβρει τινὶ χαὶ ἀχολασίᾳ χαὶ 
γεότητι γράψασϑαι. ἔοιχεν γὰρ ὥσπερ αἴνιγμα ξυντιϑέντι 
διαπιειρωμένῳ, ἄρα γνώσεται Σωκράτης ὃ σοφὸς δὴ) ἐμοῦ 
χαριεντιζομένου χαὶ ἐναντί᾽ ἐμαυτῷ λέγοντος, ἢ ᾿ ἐξαπατήσω 
αὐτὸν χαὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἀχούοντας; οὗτος γὰρ ἐμοὶ 

φαίνεται τὰ ἐναντία λέγειν αὐτὸς ἑαυτῷ ὃν τῇ γραφῆ, 
ὥσττερ ἂν εἰ εἴποι" ἀδιχεῖ Σωχράτης ϑεοὺς οὐ νομίζων, 
ἀλλὰ ϑεοὺς νομίζων. χαί τοι τοῦτό ἔστι παίζοντος. 

ΧΥ. Ξυνεπισχέψασϑε δή, ) ἄνδρες, ἢ μοι φαίνεται 
ταῦτα λέγειν" σὺ δὲ ἡ γμεῖν ἀπόκχριναι, ὦ Μέλητε" ὑμεῖς δέ, 
ὕστερ χατ' ἀρχὰς ὑμᾶς παρῃτησάμην, μέμνησϑέ μοι μὴ 
ϑορυβεῖν, ἐὰν ἐν τῷ εἰωϑότι τρόπῳ τοὺς λόγους ποιῶμαι. 
Ἔστιν ὅστις ἀνθρώπων, ω ὑ Μέλητε, ἀνϑρώπεια μὲν νομίζει 

πράγματ᾽ εἶναι, ἀνϑρώπους δὲ οὐ νομίζει; ἀποχρινέσϑω, 
ὠ ἄνδρες, καὶ μὴ ἄλλα καὶ ἄλλα ϑορυβείτω" ἔσϑ' ὅστις 

ἵππους μὲν οὐ γομέξει, ἱτυττικὰ δὲ πράγματα; ἢ αὐλητὰς 
μὲν οὗ νομίζει εἶναι, αὐλητιχὰ δὲ πράγματα; οὐχ ἔστιν, 
ὠ ἄριστε ἀνδρῶν" εἰ μὴ σὺ βούλει ἀποχρίνασϑαι, ἐγὼ σοὶ 
λέγω καὶ τοῖς ἄλλοις τουτοισί. ἀλλὰ τὸ ἐπὶ τούτῳ 78 
ἀπόχριναι" ἔσϑ' ὅστις δαιμόνια μὲν νομέξει πράγματ᾽ 
εἶναι, δαίμονας δὲ οὐ νομέξει; Οὐχ ἔστιν. Ὡς ὥνησας, 

ὅτι μόγις ἀπεχρίνω ὑπὸ τουτωνὶ ἀναγχαζόμενος. οὐκοῦν 
δαιμόνια μὲν φής μὲ καὶ γομέξειν χαὶ διδάσχειν, εἴτ᾽ οὖν 
χαινὰ εἴτε παλαιά" ἀλλ᾽ οὖν δαιμόνια γε νομίζω χατὰ 

ι: δοκῶ ΒΌΕΕ, ᾿ποϊαϑιῖ ΜΘ | νομίζω Β1): νομίζων Ἐ᾿, νομίζειν 
ἘΔΕ| δία Β9ΕΕ 2 εἰ 1), σοτῖ. ἃ 1 μέντοι οΟτη. Ἐὶ 32 σαυτῶ 1), 
564 ὦ 6Χ 6π16Πά6. | γὰρ ΒΌΕ: μὲν γὰρ Ἐὶ | ουὑτοσὶν Ἐὶ "5. ταύτην 
οτῇ. Εἰ 6 ἔοικες ΒΙ1): ἔοικε ἘΜῈ 7 διαπειρωμένῳ ΒΕ); ἢ διασι. 
Ἐ | ἀρὰ Ὁ 8 ἐναντία ἘΞ ἡ Β, σογῖ. Ὁ ΙΟ λέγων Ἐ᾿, σοΥ̓. ἔ] 
ἑαυτῷ ΒΕ: αὐτῶ Εὶ ΤΙ εἰ οπγ. Β]), σιιρτα νϑΥϑ ΠῚ ἀ44. Ρά! 
εἴπη ΕΓ | ϑεοὺς οτη. Ε᾽ 13 ξυνεσπισκέψασϑαι θυ δοῖῆς ἃ 15 μέ- 
μνησϑέ ΠΕΣ: μέμνηισϑέ ΘῈ. ΞΕΌ ΝΣ 1 Τάδε, μεμνῆσϑαί Ε| μου Ε 
17 ὅστις ), 564 ὃ 1ῃ Τᾶ5. 18 πράγματα Εὶ Τ9 ὅτις Ό, οοΥτ. 4 
αἴ 1 νΕΥ͂ΒΙ 24 20 νομέξει ἱππικὰ 51η6 εἶναι ΒΙΕΕ 21 εἶναι 
αὐλητικὰ ΒΕ: αὐλητικὰ πὶ [Ὰ]1ού Εὶ 22 ἀποκρίνασθαι ΒἘΕΕ: 
ἀποκρίνεσθαι Ἐ, | ἐγώ σοι ΒΕ 23 τουτοισί ΒΕᾺ: τούτοισι 1), 
τουτοισίν Ἐ} τούτῳ ἃ: τοῦτο 1) 24 σιράγματα Ἐ, 25 νομίζει 
Ἡϊς εἰ τ8 ᾿πο] 51 Η!γβομὶρ 26 μόγις ΒΕ: μόλες ἘΞ | τουτονὶ 1), 
ΠΟΥ. ἃ μδ8 καινὰ 10, 564 αἱ 6Χ 6Π16Πα. |. γε ΕΧ τε ἔξοϊξ Ὁ 
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τὸν σὸν λόγον, χαὶ ταῦτα χαὶ διωμόσω ἕν τῇ ἀντιγραφῇ. 
εἰ δὲ δαιμόνια νομίζω, καὶ δαίμονας δήπου τιολλὴ ἀνάγχη 
γομίζειν μέ ἐστιν" οὐχ οὕτως ἔχει; ἔχει δή" τίϑημι γάρ 
σε ὁμολογοῦντα, ἐπειδὴ οὐχ ἀτιοχρίνει. τοὺς δὲ δαίμονας 
οὐχὶ ἤτοι ϑεούς γε ἡγούμεθα ἢ ϑεῶν παῖδας; φὴς ἢ οὔ; 
Πάνυ γε. Οὐχοῦν εἴπτερ δαίμονας ἡγοῦμαι, ὡς σὺ φῇς, 
εἶ μὲν ϑεοί τινές εἶσιν οἱ δαίμονες, τοῦτ᾽ ἂν εἴη ὃ ἐγώ 
φημί σε αἰνίττεσϑαι χαὶ χαριεντέζεσϑαι, ϑεοὺς οὐχ ἡγού- 
μξνον φάναι ἐμὲ ϑεοὺς αὖ ἡγεῖσϑαι σάλιν, ἑχιξιδήστερ γε 
δαίμονας ἡγοῦμαι" εἰ δ᾽ αὖ οἱ δαίμονες ϑεῶν παῖδές 
εἶσιν νόϑοι τινὲς ἢ ἔχ νυμφῶν ἢ ἔχ τινων ἄλλων, ὧν δὴ 
χαὶ λέγονται, τίς ἂν ἀνθρώπων ϑεῶν μὲν παῖδας ἡγοῖτο 
εἶναι, ϑεοὺς δὲ μή; ὁμοίως γὰρ ἂν ἄτοστον εἴη, ὥσπερ ἂν 
εἴ τις ἵππων μὲν παῖδας ἡ ἡγοῖτο [2] χαὶ ὄνων, τοὺς ἡμιό- 
γους, ἵππους δὲ καὶ ὄνους μὴ ἡγοῖτο εἶναι. ἀλλ ὦ 
Μέλητε οὐχ ἔστιν ὅπως σὺ ταῦτα] οὐχὶ ἀποττειρύμενος 
ἡμῶν ἐγράψψω τὴν γραφὴν ταύτην ἢ ἀπορῶν ὃ τι ἐγχαλοῖς 
ἐμοὶ ἀληϑὲς ἀδίκημα" ὅσεως δὲ σύ τινα γεξίϑοις ἂν χαὶ 
σμιχρὸν νοῦν ἔχοντα ἀνϑρώπων, ὡς οὐ τοῦ αὑτοῦ ἐστιν 
χαὶ δαιμόνια χαὶ ϑεῖα ἡγεῖσϑαι, χαὶ αὖ [τοῦ αὐτοῦ] 
μήτε δαίμονας μήτε ϑεοὺς [τιήτε ἥρωας], οὐδεμία μηχανή 
ἔστιν. 

Ι διωμόσω ἘΡΡα: διομόσω Β 3οὕ τῶς ἔχει δὴ Β 4 ἀποκρένει 
Ῥ, ἀποκρίνκν» Ὁ: ἀποκρίν » ΒΌ, ἀποκρίνη ΕΞ ς ἡγούμεϑα εἶναι Ἐ, 
7 τένεβ εἰσὶν 1), εἰσιν οτὴ. Ἐ, Βιρτα νϑύϑιιπι 8646. 6 9 φᾶναί με Ἐ, 
τ εἶσιν 1), εἰσι κε Ῥ: εἰσὶ Β΄ 12 ἂν οτη. ΒΙ), βιρτα, νϑύϑιτη 864. θά 
13 ἂν ροϑβί γὰρ Ογγ. ΒΙ), 5ιρΓα νούϑαπ δα 4. Εἴ 14 ἢ απίβ καὶ ἀ6]ονιῖ 
Ἐογϑίθυ, 14 πο αϑϑϑῆβιι 5110 σοιηρτοαν τηΐ Ηεϊπάοτε εἴ (βοΐ, 
ν]46. ΠηΠΘΠΊΟ5. ΝΟ]. 3 (1854) Ρ. 1ό5 ν6] ναγ. ἰθοΐ. Ρ. 93; ἢ ἵππων 
καὶ ἉΝΜΙΠΟΙΚΕΙΠΊΔΠη | νεῦρα τοὺς ἡμιόνους, 4π86 ΔρΤΟνΙ ἴάτὴ ΑΥΤΙα- 
Ὧτι5 αἸσβϑοσί. Ἐριοϊοί. 2, 5 (νἱάθ ΕἸΠΟΚΉ Ζαιίβοῃγ. {γ᾿ ΑἸτου Πα πη5- 
Ὁ ]55 6 Ώ50ῃ. 1854 Ρ. το 8] ἀεδ]ονι Βδμυτ] θη τη [Δ ἢ. ΔΠΠ8]. νο]. 6 
(1840) Ρ. 545; νά ἄς Πος ἰοςο ἰηΐοὺ 568 ἀϊβρυίαηίοβ Μύμηβομου οἱ 
Βα] ΘΙ 1ῃ ΕἼΘΟΙζ 615. ΔηΠη4]. νο]. 9ο1 (1865) Ρ. 473» ΝΟ]. 93 ((866) 
Ῥ- 116, 822 15 ογους Β, 586 τνυτῦὲ 1ἢ 188. 16 σὺ ἘΡ̓Ῥ: οὐ Β)] 
ταῦτα Ἰποϊαοῖς ΜΘ, νΙάς σἰμαϊδη Ρ.34 17 τὴν γραφὴν ταύτην Ἰἴῃ- 
οἰ αϑ1 ΗἨοπηδηη, ταύτην ἀ6]εν! ΜύηβΟΠΟΥ ἴῃ ΕἸδοκεῖϑ. ΔΗΏΔ], νο]. οΙ 
(1865) Ρ. 472! ἢ Ὁ: ἢ 4 ἐγκαλοῖς εχ ἐγκαλεῖς ἴεεϊῖ Εὶ 19 νοῦν 
ἘῈ: γοῦν Ὁ, γ᾽ οὖν νοῦν Βά, νΙάς Ῥῃαβάοῃ. το Α[ ἀνθρώπων 1ῃ- 
ΟἸα51: ΗἸγβομῖρ | οὐ, αποα οπη. Εἰ Βίαρβδηιϊβ, βιιργα νϑύβιτῃ Δα. 6, 
ταρπίαν Καοῖς ἴῃ ΕἸδοϊκεῖβ. ἀπη4]. νοὶ. 83 (1861) Ρ. 4ο8, ΜύπϑΟΠΘΥ 
νο]. 91 (1865) Ρ.474, Βᾶυτη]εϊη νο]. 93 (1866) Ρ. 117, ΚΥΆΤΩΘΥ ΝΟ]. 89 
(1867) Ρ. 87, ἨοδηΘΌΕΕἸς δηϊπηδαν. οτἹΐ. Ρ. 38 αὐτοῦ ΒΕ: αὐτοῦ 
ἀνδρὸς Ἐ | ἐστικ Β]): ἐστι ἘΤ' 20 τοῦ αὐτοῦ Ἰπο]ι51: ΗΊΥΘΟΠΙΡ 
21 μήτε ἥρωας ἀρ]εν! ῬγΔΠΊηοΥ ΖΕ] 5 Οἢγ, ἔ. ὅϑίευσ, υτηη. νΟ]. 15 

(1864) Ρ. 469 
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ΧΥΙ. “λλὰ γάρ, (ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι, ὡς μὲν ἐγὼ οὐχ 

ἀδιχῶ χατὰ τὴν Μελήτου γραφήν, οὐ πολλῆς μοι δοχεῖ 
εἶναι ἀπτολογίας, ἀλλὰ ἱχανὰ χαὶ ταῦτα᾽ ὃ δὲ χαὶ ἐν τοῖς 
ἔμστροσϑεν ἔλεγον, ὅτι στολλή μοι ἀπέχϑεια γέγονεν χαὶ 
γιρὸς πολλούς, εὺ ἴστε ὅτι ἀληϑές ἐστιν. χαὶ τοῦτ᾽ ἔστιν 
ὃ ἐμιὲ αἱρήσει, ἐάνπτερ αἱρῇ, οὐ Μέλητος οὐδὲ ζνυτος, ἀλλ᾽ 
Υ τῶν πολλῶν διαβολή τε χαὶ φϑόνος. ἃ δὴ πολλοὺς 
χαλοὺς χαὶ ἀγαϑοὺς ἄνδρας ἢ ἤρηχεν, οἶμαι δὲ καὶ αἱρήσειν" 
οὐδὲν δὲ δεινὸν μὴ ἐν ἐμοὶ στῇ. ἴσως δ᾽ ἂν οὖν εἴσοι 
τις᾽ εἶτ᾽ οὐχ αἰσχύνει, ὦ Σώχρατες, τοιοῦτον ἐπιτήδευμα 
ἐπιτηδεύσας, ἐξ οὗ κινδυνεύεις νυνὲ ἀποϑανεῖν; ἐγὼ δὲ 
τούτῳ ἂν δίχαιον λόγον ἀντείποιμι, ὅτι οὐ χαλῶς λέγεις, 
ὠ ἄνϑρωπε, εἰ οἴει δεῖν χίνδυνον ὑπολογίζεσϑαι τοῦ ζῆν 
ἢ τεϑνάναι ἄνδρα ὃ ὅτου τι καὶ σμικρὸν ὀφελός ἐ ἐστιν, ἀλλ᾽ 
οὐχ ἐχεῖνο μόνον σχοσεῖν, ὅταν πράττῃ, πότερα δίκαια 
ἢ ἄδιχα πράττει, χαὶ ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ ἔργα ἢ καχοῦ. 
φαῦλοι γὰρ ἂν τῷ γε σῷ λόγῳ εἶεν τῶν ἡμιϑέων ὅσοι ἐν 
Τροίᾳ τετελευτήχασιν οἵ τε ἄλλοι χαὶ ὃ τῆς Θέτιδος υἱός, 
ὃς τοσοῦτον τοῦ χιγδύνου κατεφρόνησεν παρὰ τὸ αἰσχρόν 
τί ὑπομεῖναι, ὥστε ἐπειδὴ εἶπτεν ἡ μήτηρ αὐτῷ προϑυ- 
μουμένῳ “Ἄχτορα ἀποχτεῖναι, ϑεὸς οὖσα, οὑτωσί πως, 
ὡς ἐγὼ οἰμαι" εἶ τιμωρήσεις Πατρόκλῳ τῷ ἑταίρῳ τὸν 
φόνον χαὶ Ἥχτορα ἀπιοχτεγεῖς, αὐτὸς ἀποϑανεῖ" αὐτίχα 
γάρ τοι, φησί, μεϑ' ἝἝχτορα πότμος ἕτοϊμος" ὃ δὲ ταῦτα 

ο ἴσως --- τό κακοῦ ὅ8ίο"». βογί]ερ. 7, 34 ο ἴσως -- 45,25 εἴωϑα Ἐα5ΕΡ. 
ῬΙΆΘΡΑΙ. ΕνΘΠΡ. 13, τὸ [τι ἐγὼ δὲ --- τό κακοῦ Απίοπίϊη, ῬἈΠοΚ. 7,44 τΖ οὐ 
χαλῶς -- 2ο αὐτῷ Ατϑι4. οταξ. Ρ. 345 ΠΙΠΔοΥΓΪ 22 τιμωρήσεις -- 23 φόνον 

Ῥχιβοίβδῃ. 1ηϑέϊ. 18, 292 ἢ. 364 Ηεϑτστίζ 

2 τὴν ΒΕ; τὴν τοῦ Εὶ 3 ἀλλὰ ΒΏΕΕ 4 γέγονεν Β,, γέ- 
γονες Ὦ: γέγονε ἘῈ κυ ἐστιν δὴ. ἐστι ἘΕ ] τοῦτό ΕΒ ἃ καλοὺς 
ΗἸγβοΠῖρ: καὶ ἄλλους ΒΏΕΕ"; καὶ ἄλλους ἀγαϑοὺς (οβεῖ νᾶγ. Ἰεςΐ. 
Ῥ- 300, ΤΠ] ΠΘΠΊΟΒ. ΝΟ]. 11 (1862) Ρ- 437} ἄνδρας οτη.Ε, ᾿5ὈΡΓΆ νΘΥΓΒΌΠῚ 
δαά. 6 | αἱρήσειν Β, 564 ν Ραποί5 ποίαν! Ρ 10 εἶτ᾽ ῬΆ6Π6 ἰοΐιτη 
εχ δη6Π6. 1) ] αἰσχύνει 1): αἰσχύνη ἘΕᾺ, αἰσχύν» Β 13 τοῦ 
ζῆν ἢ τεϑνάναι ἀοΙενι Η!γβοΠΙρ, δἵ νἷάς ΔΕ ἴον ΖεἸ ΒΟ ἢγ. {: 
ὄβίευγ. αυπηη. ΝΟ]. 23 (1872) Ρ. 504 14 τεϑνᾶναι Π)Ὲ} ὅτου τι Β, 
564 ου ΕΧ ΕΠ]6Π6.]} μικρὸ ΕΞ τῷ ὅταν ΒΌΕΕ: ὅτι ἂν ἘοΥϑίοΥ Ρτο- 
Ῥαπίες ΗἩδιηάοῦῆο | πότερα Β]): πότερον ΕΒ Βίοθαξριι5, ΕΒ Ὲ Ό 115, 
Ατἱϑιά 65, Απιοηίΐηιβ, αἵ νά Ν. (,Ρ.164 16 καὶ Β, φ64 καὶ ἴῃ Γᾶ5. 
19 κατεφρόνησε κ ΒΗ: κατεφρόνησε ἘΠῚ] ΤΟΥ ἘΠ ἢ πο μὴ ὃ ΑΥβ1465 
50 τὸ 5" τὸ μη Ὁ 21 ἕκτορα 1), 564 ὁ 1ῃ Γ45. 22 ἐγὼ οἶμαι 
ΒΌΕΕ εἰ ΒΌ: ὦ παῖ, εἰ ἘΞ ἘΠΙΒο 5, ὠ παῖ δαά. 5ιρῖα νϑύϑβισῃ ἃ, 
1η τηδύρ, Ὁ, αἱ νιάς Ν. ΟΡ. τότ 1 ϑτϑοῷ, 9)... ΘΕῸ εἰ 22 ἀκ ον 
ΒΠ): ἀποϑανῆ Εα, ἀποϑάνη Ὲ 24 ἕτοιμος 1), σοΥΥ. ἀ] ταῦτα Β 
τονε ἘΠ ταὺν 
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2 ΄, - Ἁ ΄ Α - , 2 ΄ 

ἀχούσας τοῦ μὲν ϑανάτου χαὶ τοῦ χινδύνου ὠλιγώρησε, 

πολὺ δὲ μᾶλλον δείσας τὸ ζῆν χαχὸς ὧν χαὶ τοῖς φίλοις: 
μὴ τιμωρεῖν, αὐτίχα, φησί, τεϑναίην δίκην ἐπιϑεὶς τῷ 
ἀδικοῦντι, ἵνα μὴ ἐνθάδε μένω χαταγέλαστος παρὰ νηυσὶ 
χορωγίσιν ἄχϑος ἀρούρης. μὴ αὐτὸν οἴει φροντίσαι 
ϑιαγότον καὶ κινδύνου; ; οὕτω γὰρ ὙΠ (ὦ ἄγδρες ιϑηναῖοι, 
τῇ ἀληϑείᾳ" οὗ ἂν τις ἑαυτὸν τάξῃ ἡγησάμενος βέλτιστον 
εἶναι ἢ ὑπ᾽ ἄρχοντος ταχϑῇ, ἐνταῦϑα δεῖ, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, 
μένοντα χινδυνεύειν, μὴ δὲν ὑπολογιξόμενον μήτε ϑάνατον 
μήτε ἄλλο μηδὲν πρὸ τοῦ αἰσχροῦ. 

ΧΥΙ͂. γὼ οὖν δεινὰ ἂν εἴην εἰργασμένος, ὦ ἄνδρες 
᾿᾿Ιϑηναῖοι, εἶ, ὅτε μέν μὲ οἱ ἄρχοντες ἔταττον, οὺς ὑμεῖς 
εἵλεσϑε ἄρχειν μου, χαὶ ἐν Ποτιδαίᾳ χαὶ ἐν ἀμφιπόλει 
χαὶ ἐπὶ 4ηλίῳ, τότε μὲν οὗ ἐχεῖνοι ἔταττον ἔμενον ὥσπερ 
χαὶ ἄλλος τις χαὶ ἐχινδύνευον ἀποϑανεῖν, τοῦ δὲ ϑεοῦ 

τάττοντος, ὡς ἐγὼ φήϑην τὸ χαὶ ὑττέλαβον, φιλοσοφοῦντά 
ιιΣ δεῖν ζῆν χαὶ ἐξετάζοντα ἐμαυτὸν χαὶ τοὺς ἄλλους, 
ἐνταῦϑα δὲ φοβηϑεὶς ἢ ϑάνατον ἢ ἄλλο ὁτιοῦν πρᾶγμα 
λίποιμι τὴν τάξιν. δεινὸν τἂν εἴη, καὶ ὡς ἀληϑῶς τότ᾽ 
ἂν με δικαίως εἰσάγοι τις εἰς δικαστήριον, ὅτι οὐ νομίζω 
ϑεοὺς εἶναι ἀπειϑῶν τῇ μαντείᾳ καὶ δεδιὼς ϑάνα- 
τον χαὶ οἰόμενος σοφὸς εἶναι οὐχ ὧν. τὸ γάρ τοι 
ϑάνατον δεδιέναι, ὦ ἄνδρες, οὐδὲν ἀλλο ἐστὶν ἢ δοχεῖν 
σοφὸν εἶναι μὴ ὄντα᾽ δοχεῖν γὰρ εἰδέναι ἐστὶν ἃ οὐχ 
οἶδεν. οἷδε μὲν γὰρ οὐδεὶς τὸν ϑάνατον οὐδ᾽ εἰ τυγ- 
χάνει τῷ ἀνθρώπῳ πάντων μέγιστον ὃν τῶν ἀγαϑῶν, 
δεδίασι δ᾽ ὡς εὖ εἰδότες ὅτι μέγιστον τῶν καχῶν ἐστί. 

6 οὕτω ---το αἰσχροῦ ὙΠεοάοτείξ. ἐμεγαρεπέ. Ρ. 326 (αἱϑί., Απίοηίη. ῬΠΙΟΒ. 
7, 45 [6 οὕτω -- 45,2 οὐχ οἶδεν 50". βοτῖος. 7, 77 | 22 τὸ γάρ - 24 ὄντα 
ὙΠπεοάογεξ. ἐπεγαρειΐ. Ρ. 326 (δἱϑῇ. ᾿ 22 τὸ γάρ -- - 27 κακῶν ἐστί ῬΙαΐατγοῇ. 
ΠΟΠη50]. 44 ΑΡΟοΙ]]οΠΐτιπὶ ο. 13 [22 τὸ γάρ ---45, 9 φεύξομιαι 310}. Ηοτῖ]ερ. 5, 124 

τ ὠλιγώρησε ΒΌΏΕΕ:; ὠλιγώρησεν ἃ 3 τιμωρῶν Μαυάρ!α5, 
αἱ να 18 1), 24 Εὶ | τεϑναίην 1), 564 ν Οχίγοιηδ 1 τα5.  δώζην 1), 
564 ἡ 1ῇ 185. 5 κορωνίσιν ἘΠ᾿: κορωνηΐσιν Β, 564 ἐ βίργα γῆ 
Δα ά. Ἀ, κορωνηῖσιν 1) ] οἴου Ἠειι5άα 5ρες. οἵ. Ρ.12 7 τάξῃ Ε, 
Ὑπεοδοτοίι, ΕυβθΡῖι5, Βίοθδειι5, Απίοπίηιϑβ: τάξῃ ἢ ΒΕ, 564 ἢ 
Ῥαπηοῖ5 ποίαν! ", ἢ ἀθϊθντὶ νν χ ἴῃ ΕἸΘοΚΚαΙ5. ΔΏΒΑΪ.νΟΙ. “3 (1856). 
670 οἴ. ϑιπαϊοη Ρ. 29 7 βέλτιον 8 ὑπὸ Ἐ το ἀλλό τι Ἐ,, 564 
νοσια τὸ ριΠο 5 ΠΤ. πε ἸΜΩΙ 12 ἡμεῖς Ὁ 18 ἢ δῃηΐε ϑάνα- 
τον οτὴῇ. Ἐὶ, βιργα νϑύβιπῃ 844, 6 | πρᾶγμα 1Π01 51} ΗἸγϑο Πρ τὸ λέ 
ποιμε Β1): ̓ λθϊευν μὴ ἘΡῚτ' ἂν ΒΕ), μὲντ᾽ ἂν Ἐ᾿, ἴῃ τηᾶγρ. Ὁ, ΕΠ 56 5 
20 εἰσαγάγοι ἨΙΤΒΟΠΙΡ ] εἰς δικαστήριον ἀεΙενίς ΗΙΓΒΟΠΙΡ ζΟΙ]. 238, 26 
21 ἀπειϑῶν Β: ἀπιϑῶν Ὁ] δεδιὼς Ὁ, 564 ε ἴῃ ταϑ. αἴ ἴῃ νδύϑιι 23 δἕ 27 
23 οὐϑὲν Ἐ, 24 ἔστιν 27 δ᾽ Β0Ε: δὲ Ι ἐστι 
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χαὶ τοῦτο πῶς οὐχ ἀμαϑίέα ἐστὶν αὕτη ἢ ἑπονξίδιστος, ἢ Β 
τοῦ οἴεσϑαι εἰδέναι ἃ οὐχ οἶδεν; ἐγὼ δ᾽ ὦ ἄνδρες τούτῳ 

χαὶ ἐνταῦϑα ἴσως διαφέρω τῶν πολλῶν ἀνθρώπων, καὶ 
εἰ δή τῳ σοφώτερύός του φαίην εἶναι, τούτῳ ἄν, ὅτι οὐχ 
εἰδὼς ἱκανῶς περὶ τῶν ἐν Ἅιδου οὕτω καὶ οἴομαι οὐχ 
εἰδέναι" τὸ δὲ ἀδικεῖν χαὶ ἀπειϑεῖν τῷ βελτίονι, καὶ ϑεῷ 
χαὶ ἀνϑρώπῳ, ὅτι καχὸν χαὶ αἰσχρόν ἔστιν οἶδα. πρὸ οὖν 
τῶν χαχῶν, ὧν οἶδα ὅτι χαχά ἐστιν, ἃ μὴ οἶδα εἰ ἀγαϑὰ 

ὄντα τυγχάνει, οὐδέποτε φοβήσομαι οὐδὲ φεύξομαι" 
ὥστε οὐδ᾽ εἴ με νῦν ὑμεῖς ἀφίετε Δινύτῳ ἀπιστήσαντες, 
ὃς ἔφη ἢ τὴν ἀρχὴν οὐ δεῖν ἐμὲ δεῦρο εἰσελϑεῖν ἢ ἤ, ἐπειδὴ 
εἰσῆλθον, οὐχ οἷόν τ᾽ εἶναι τὸ μὴ ἀποκτεῖναί μι8, λέγων 
πρὸς ὑμᾶς ὡς, εἰ διαφευξοίμην, ἤδη ἂν ὑμῶν οἱ υἱεῖς 
ἐπιτηδεύοντες ἃ Σωχράτης διδάσχει σπιάντες παντάπασι 
διαφϑαρήσονται, --- εἴ μοι πρὸς ταῦτα εἴποιτε, ὦ Σώ- 
χρατες, νῦν μὲν ΔΙνύτῳ οὐ πεισόμεϑα, ἀλλ᾽ ἀφίεμέν σε, 
ἐχτὺ τούτῳ μέντοι, ἕφ᾽ ᾧτε μηκέτι ἐν ταύτῃ τῇ ζητήσει 
διατρίβειν μηδὲ φιλοσοφεῖν" ἐὰν δὲ ἁλῷς ἔτι τοῦτο πράτ- 
των, ἀποϑανεῖ" εἰ οὖν με, ὅπερ εἴχεον, ἐττὶ τούτοις 
ἀφίοιτε, εἴποιμ᾽ ἂν ὑμῖν ὅτι ἐ ἐγὼ ὑμᾶς, ἄνδρες ϑηναῖοι, 
ἀσπάζομαι μὲν χαὶ φιλῶ, πείσομαι δὲ μᾶλλον τῷ ϑεῷ 
ἢ ὑμῖν, χαὶ ἕωσττερ ἂν ἐμχινξω χαὶ οἷός τε ὠ, οὐ μὴ 
παύσωμαι φιλοσοφῶν καὶ ὑμῖν παραχελευόμενός τὲ χαὶ 
ἐνδεικνύμενος ὃ ὅτῳ ἂν ἀεὶ ἐντυγχάνω ὑμῶν, λέγων οἱάπερ 
εἴωϑα, ὅτε ὦ ἄριστε ἀνδρῶν, ϑηναῖος ὦν, πόλεως τῆς 
μεγίστης καὶ εὐδοχιμωτάτης εἰς σοφίαν χαὶ ἰσχύν, χρη- 
μάτων μὲν οὐχ αἰσχύνει ἐπιμελούμενος, ὅπως σοι ἔσται 
ὡς πλεῖστα, χαὶ δόξης χαὶ τιμῆς, φρονήσεως δὲ καὶ 

7 πρὸ ---ο φεύξομαι Ὑπεοάοτεί. ἐπαγαρϑαξ. Ρ. 326 Οαἱϑβ. 

1 καίτοι σπτῶς ΕΛΙΒΘΌ]ι15... ἘΠ 6 ΘΧΘΟΠ]Ρ5ΘΥΙς 4]|16|5 καίτοι τοῦτο 
ς΄“ ΗρΙηάου. 2 δ᾽ ΒΕ; δὲ ΠΕῈ 4 ἀνϑοώπων ἸποΙαβιέ ΗἸγβοῆὶρ 

Ἶ ΣΥΝ; ἘἘῸ (564 πῆδηιι βαίῖ5 νεἰιβίβ), 4: τοῦτο Β8) 6 Ὁ εὶ δεν 
9ῈὉ: ἀπιϑεῖν Β, τὸ ἀπειϑεῖν ΕΙ ὃ εἰ ΒΌΕῈΕ: εἰ καὶ ϑίορθαξιι5, ΤΠ6ο- 
ἀοτγρίιβ, Βα θ5 9 φοβήσομαι ΒΕ: φοβηϑήσομαι Ἐὰ, Ἐλ56 Ό1π|5, 
ΤΠεοάοτγεία5, αἵ να ἀξ ταρ. 4700 4 τὸ ἀφίοιτε, ϑίθρμδπιβ (ΟΠ: 
νεῖϑι ζΖο[ ἀπιστήσαντες ΒΕ: ἀπειϑήσαντες Ε τι ἢ ρΡροβί ἔφη οτῃη. Εὶ, 
οἵ. Βίπα!ςη Ρ. 29 εἰσελϑεῖν 1), 584 εἰ ΕΧ ΕΙΠ6η64. 12 τ᾽ ΒΕΕ: τε (Ὀὶ 
τ5 διαφϑαρήσονται ΒΕ: διαφϑηρήσοιντο Ε, τεςαρι ΗΙγβοῆϊρ, νι6 
Μαάν!ρ δάνϑιϑβ. ἴ Ρ. 435 16 οὐ ΟἿ. Ε, ΒΈΡτα νϑύβιπη Δ 44. 6 
19 ἀποϑανεῖ Β1]): ἀποϑανῆ ἘΔ, ἀποϑάνη Ἐ 20 ὑμᾶς ΟἿ. Ἐ;, 
ΒΌΡΓΑα νούϑιμ 844. α[ ἄνδρες ΒΗ: ὦ ἄνδρες ἘῈ., ἘΠΙΒΘ 5 23 παύς 
σωμαι ΒΕ: παύσομαι Ἐ 27 αἰσχύνει Β1): αἰσχύνη ἘΒᾺ | ἐπιμε- 
λούμεγος Β9Ε: ἐπιμελόμενος Ε 28 ὡς οἵη. Ε' 
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ἀληϑείας καὶ τῆς ψυχῆς, ὅπως ὡς βελτίστη ἔσται, οὐχ 
ἐπιμελεῖ οὐδὲ φροντίζεις; χαὶ ἐάν τις ὑμῶν ἀμφισβητῇ 
χαὶ φῇ ἐπιμελεῖσθαι, οὐκ εὐϑὺς ἀφήσω αὐτὸν οὐδ᾽ 
ἄπειμι, ἀλλ ἐρήσομαι αὐτὸν χαὶ ἐξετάσω χαὶ ἐλέγξω, 
χαὶ ἐάν μοι μὴ δοχῇ χκεχτῆσϑαι ἀρετήν, φάναι δέ, ὀνει- 5 

80 διῶ ὅτι τὰ πλείστου ἄξια σπιερὶ ἐλαχίστου ποιεῖται, τὰ 
δὲ φαυλότερα περὶ πλείονος. ταῦτα χαὶ νεωτέρῳ καὶ 
πρεσβυτέρῳ, ὅτῳ ἂν ἐντυγχάνω, “ποιήσω, χαὶ ξένῳ χαὶ 
ἀστῷ, μᾶλλον δὲ τοῖς ἀστοῖς, ὅσῳ μου ἐγγυτέρω ἐστὲ 
γέγει. ταῦτα γὰρ χελεύει ὃ ϑεός, εὖ ἴστε, χαὶ ἐγὼ οἴομαι Ιο 
οὐδέν σω ὑμῖν μεῖζον ἀγαϑὸν γενέσϑαι ἐν τῇ πόλει ἢ 
τὴν ἐμὴν τῷ ϑεῷ ὑπηρεσίαν. οὐδὲν γὰρ ἄλλο πράττων 
ἐγὼ περιέρχομαι ἢ πείϑων ὑμῶν καὶ γεωτέρους χαὶ 
πρεσβυτέρους μήτε σωμάτων ἐσειμελεῖσϑαι μήτε χρημιά- 

Β τῶν πρότερον “μηδὲ οὕτω σφόδρα ὡς τῆς ψυχῆς, ὅπως τῷ 
ὡς ἀρίστη ἔσται, λέγων" οὐχ ἐχ χρημάτων ἀρετὴ γίγνεται, 
ἀλλ ἐξ ἀρετῆς χρήματα χαὶ τὰ ἀλλα ἀγαϑὰ τοῖς ἀνϑρώ- 
σοις ἅπαντα χαὶ ἰδίᾳ χαὶ δημοσίᾳ." εἶ μὲν οὖν ταῦτα 
λέγων διαφϑείρω τοὺς γέους, ταῦτ᾽ ἂν εἴη βλαβερά" εἰ 
δέ τίς μέ φησιν ἄλλα λέγειν ἢ ταῦτα, οὐδὲν λέγει. τρὸς 20 
ταῦτα, φαίην ἄν, ὠ ̓ϑηναῖοι, ἢ πείϑεσϑε Ἀνύτῳ ἢ μή, 
χαὶ ἢ ἀφίετε ἢ μὴ ἀφίετε, ὡς ἐμοῦ οὐχ ἂν ποιήσοντος 

ς ἄλλα, οὐδ᾽ εἰ μέλλω πολλάχις τεϑγάναι. 
ΧΥΠΙῚ. μὴ ϑορυβεῖτε, ἄνδρες ᾿ϑηναῖοι, ἀλλ ἐμμεί- 

γατέ μοι οἷς ἐδεήϑην ὑ ὑμῶν, μὴ ϑορυβεῖν ἐφ᾽ οἷς ἂν λέγω, 25 
ἀλλ᾽ ἀχούειν" χαὶ γάρ, ὡς ἐγὼ οἶμαι, ὀνήσεσϑε ἀχούοντες. 

12 οὐδὲν --- τ8 δημοσίᾳ ϑίο"». Πογερ. 5, 125 23 οὐδ᾽ --- τεϑνάναι 
ἼΒοπι. Μαριβίευ 5. ν. μέλλω Ρ. 229 Ἐ. 

2 ἐπεμιελεῖ Β, ἐπιεμελα κα 1): ἐπιμελῆ ΕΈα] ἀμφισβητῇ ΒΕ: ἀμ- 
ἜΗΙ Ε 3 φῆι Β, 564 ε ἴῃ τ85. | οὐδὲ Ἐὶ 5. φᾶναι ΒΕ, 
ςογῖ. ἢ 6 τὰ μὲν Ἠϊγβοῖρ Ι] ποιεῖται ΒΕ: ποιήσεται ΒΒ ὃ καὶ 
ἀστῷ καὶ ξένῳ Ἐ 9 μου ΒΙ): μοι ΕΒ τὸ μηδὲ ΒΌΕ: μήτε ἄλλου 
τινὸς Ἐ, ἄλλου τινὸς ἴῃ ΤηλΓρ. δα. Ῥά | ὅπως --- ἔσται ἀεἸ]δεν!ξ 
ΗΠ ΓβοΗΙς 16 λέγων Β1): λέγων ὅτι ἘῈ, ὅτε Ἰπο] δοτιης ΤῊ ΘΠ565, 
νἹ46 ΧεϑπορΗ. ἀθ τερ. ΑἴΠ6η. 3, 3, 4πδπηαταπι ΠΟ Ιοςο ὅτε (δεῖ 
πον. ἰεοΐ. Ρ. 746 Ἰπϊεγροβαϊῖ, εἴ βιργα 41,11|ἀρετὴ ΒΕ: ἡ ἀρετὴ Β] 
γίνεται Ἐὶ 17 τὰ χρήματα σα ϑίοΡαθο βου ρϑβιῖ Ἡδειπαάοτί [ τὰ 
ἄλλα Β9Ε: τάλλα ΒΕ τ9 λέγω Ἐ᾽, σοτἵ. ἔ ταῦτ᾽ ἂν ΒΕ: ταῦτα Εὶ 
22}. {7 ἀϑηναῖοι ΒΌΕ; ὦ ἄνδρες ΗΝ ἘΠ πείϑεσϑε 1), 5εἃ4 εχ- 
ἘΓΘΙηΔ, ε ἴῃ ΓΆ5.» πείϑεσθαι [αῖ558 νἀ δίαγ 22 ἢ ἀφίετε ΒΕ: ἢ 
ἀφίετέ μι8 Ἐὶ ι “ ἀφίετε ΒΕ: μὴ Ἐς, τβοθρὶξ Η!γβοῆῖρ 1 ποιήσοντος 
ΒΌΕΕ; ποιήσαντος (Οὔαίῖ ον. ἴδοι. Ῥ- 694 (ΤπΠΕΠη05. νο]. 7 
(1858) Ρ. 286), ν]46 5:10 Γὰ (5; 15 22 τεϑνᾶναι 1) ῈΕῈ,, σοτ. ἃ 
24 ἄνδρες Β)Ε: ὠ ἄνδοες Ἐ| ἀλλὰ Ἐ 
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; ᾿ 3 Ε ον Ὁ Ὑτν ὃ 255} ΡΕ: ς νυ 
μέλλω γὰρ οὖν ἄττα ὑμῖν ἐρεῖν χαὶ ἀλλα, ἐφ οἷς ἴσως 
βοήσεσϑε" ἀλλὰ μηδαμῶς ποιεῖτε τοῦτο. εὖ γὰρ ἴστε, 
ξὰν ἐμὲ ἀποχτείνητε τοιοῦτον ὄντα, οἷον ἐγὼ λέγω, οὐχ 
ἐμὲ μείζω βλαψετε ἢ ὑμᾶς αὐτούς" ἐμὲ μὲν γὰρ οὐδὲν 
ἂν βλάψειεν οὔτε Μέλητος οὔτε Ἄνυτος" οὐδὲ γὰρ ἂν 
δύναιτο" οὐ γὰρ οἴομαι ϑεμιτὸν εἶναι ἀμείνονι ἀνδρὶ ὑ ὑπὸ 
χείρονος βλάπτεσϑαι. ἀποχτείνειξ μεντῶν ἴσως ἡ τξξε- 
λάσειεν ἢ ἀτιμώσειεν᾽ ἀλλὰ ταῦτα οὗτος μὲν ἴσως οἴεται 
χαὶ ἄλλος τίς που μεγάλα. χαχᾶ, ἐγὼ δ᾽ οὐχ οἴομαι, ἀλλὰ 
πολὺ μᾶλλον ποιεῖν ἃ οὗτος νυνὶ ποιεῖ, ἄνδρα ἀδίχως 
ἐπιχειρεῖν ἀποχτιννύναι. νῦν οὖν, ὦ ἄνδρες Ιϑηναῖοι, 
σολλοῦ δέω ἐγὼ ὑπτὲρ ἐμαυτοῦ ἀπτολογεῖσϑαι, ὥς τις ἂν 
οἴοιτο, ἀλλὰ ὑπὲρ ὑμῶν, μή τι ἐξαμάρτητε περὶ τὴν τοῦ 
τς ὑμῖν ἐμοῦ καταψηφισάμενοι. ἐὰν γὰρ ἐμὲ 
ἀπτοχτείνητε, οὐ ῥᾳδίως ἄλλον τοιοῦτον εὑρήσετε, ἃτε- 
χνῶς, εἰ χαὶ γελοιότερον εἰπεῖν, προσχείμενον τῇ πόλει 
[ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ)] ὥσπερ ἵππῳ μεγάλῳ μὲν χαὶ γενναίῳ, 
ὑπτὸ μεγέϑους δὲ νωϑεστέρῳ χαὶ δεομένῳ ἐγείρεσϑαι ὑττὸ 
μύωτποός τινος" οἷον δή μοι δοχεῖ ὁ ϑεὸς ἐμὲ τῇ πόλει 
προστεϑεικέναι τοιοῦτόν τινα, ὃς ὑμᾶς ἐγείρων χαὲ σεξί-- 
ϑῶων χαὶ ὀνειδίζων ἕνα ἕκαστον οὐδὲν παύομαι τὴν ἡμιέραν 
ὅλην πανταχοῦ προσχαϑίξων. τοιοῦτος οὐν ἄλλος οὐ 
ῥᾳδίως ὑμῖν γενήσεται, ὠ ἄνδρες, ἀλλ᾿ ἐὰν ἐμοὶ πείϑη- 
σϑε, φείσεσϑέ μου" ὑμεῖς δ᾽ ἴσως τάχ ἂν ἀχϑόμενοι, 
ὥσπερ οἱ γυστάζοντες ἐγειρόμιενοι, χρούσαντες ἂν Ηξ, 
πειϑόμενοι “Ινύτῳ, ῥᾳδίως ἂν ἀποχτείναιτε, εἶτα τὸν 

2 ἀλλὰ --- 8 ἀτιμώσειεν ϑῖορ. ἤοτίερ. 5, τ26 | 4. ἐμὲ ---ττ ἀποκτιννύναι 
ἸΠεοάογες. ἐμπεγαρειῖ. Ρ. 327 ὐδιϑῇ. 

τ ὑμῖν ἐρεῖν ΒΕ): ἐρεῖν ὑμῖν Ἐὶ 4 οὐδὲν Ἐ,, 564 οὐ 1ῃ Γγ45. 
5. ἂν βλάψειεν ΒΗΕ: βλάψει ἘΞ 6 δύναιτο τενετα Β ] οἴομαι Β9Ε: 
οἶμαι Ἐ, 8 ἀτιμώσειεν ΟἸΠῚ προ ὦ ΕἸΠ516 15 δα ΘοΟΡἤΠΟΟ]. ΑἹ. 
1029, οἵ. Βαϊκε δὰ Αρϑίπει ρ. τ9ο, (οθθίπον. ἰθοΐ. ᾿. 7516] ΠΊΠΟΙΉΟΒ. 
νΟ]. 7 (1858) Ρ- 399: ἀτιμάσειεν ΒΗΕε, ΤΠπεοάοταία5, ἀτιμιάσει Εἰ 
ταῦτα οὗτος μὲν ΒΙ)Ε): ταῦτα μὲν οὗτος Ἐ' ΙΟ οὗτος νυνὶ Β9Ε: 
οὑτοσὶ νῦν ἘΞ τι ἐπιχειρῶν οὐτὰ ΤΠεοάοτεῖο ᾿ΠΙΓθοπῖδν 12. Ῥοϑξ 
ἐγώ, αποα νούβιηλ οἰδ 11, ΠΡγΑυ 5 ἐπιχειρεῖν ἸζΘγ τη ἴῃ ἸΏ]ΠῸ νοτ- 
5115 5ουρϑιί 'η θ᾽ | ὅστις ΕΘ 13 ἀλλὰ Β9Ε: ἀλλ᾽ ΕἸ μήτε ΒΌ: μὴ ΕΕῚ 
ἐξαμάρτητε ΒΌΕΥ: ἐξαμαρτήση τις Ε]τοῦ ϑεοῦ ΕΕῸ: τῶν ϑεῶν Β 
14 ἐμὲ ΒΕ): μὲ Ἐὶ [5 εὐρήσετε 1), 564 ε ΕΧίΓΕΙηΔ ἴῃ Γα5. τ6 ἡ 
Ἔν δὐ ἢ 17 ὑπὸ τοῦ ϑ ρον ἸποΙαϑὶς ΗΙγβο Πρ | καὲ ἀπία γενναίῳ 
οἵας 10,.366. ἃ 18 δὲ ἴῃ. τα5. Ὁ εὐπξ νι ς ΒΕ: νωϑρο- 
τέρῳ Ἐὶ 23 πείϑησϑε 1), 56 ἡ ἴῃ Τά5. 4 δὲ Εὶ 25 κρού- 
σαντες ΒΌΕΕ: ὀρούσαντες ἠδήπαππ. 26 ΓΛ πππο Β, ἀποκτεί- 
νᾶάπτε 1): ἀποκτείγνετε Ἐ᾿, 584 οἱ ϑυιρτα νε δἀἀϊίιιη, ἀποκτείνητε Ε' 
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λοιπὸν βίον χαϑείδοντες διατελοῖτε ἂν, εἰ μή τινα ἄλλον 
ὃ ϑεὸς ὑμῖν ἐπτιτέμιψειεν κηδόμενος ὑμῶν. ὅτι δ᾽ ἐγὼ 
τυγχάνω ὧν τοιοῦτος, οἷος ὑτιὸ τοῦ ϑεοῦ τῇ πόλει δεδό- 
σϑαι, ἐνθένδε ἂν κατανοήσαιτε" οὐ γὰρ ἀνϑρωπινῳ ἔοιχε 
τὸ ἐμὲ τῶν μὲν ἐμαυτοῦ ἁπάντων ἠμεληχέναι καὶ ἀνέχε- 
σϑαι τῶν οἰχείων ἀμελουμένων τοσαῦτα ἤδη ἔτη, τὸ δὲ 
ὑμέτερον πράττειν ἀεί, ἰδίᾳ ἑἕχάστῳ προσιόντα ὥστπτερ 
πατέρα ἢ ἀδελφὸν πρεσβύτερον, πιείϑοντα ἐπιμελεῖσϑαι 
ἀρετῆς. χαὶ εἰ μέν τι ἀπὸ τούτων ἀπέλαυον χαὶ μισϑὸν 
λαμβάνων ταῦτα παρεχδλευόμην, εἶχεν ἄν τινα λόγον" 
νῦν δὲ ὁρᾶτε δὴ χαὶ αὐτοί, ὅτι οἱ κατήγοροι τάλλα στάντα 
ἀναισχύντως οὕτω κατηγοροῦντες τοῦτό γε οὐχ οἷοί τὲ 
ἐγένοντο οι παρασχόμκιενοι μάρτυρα, ὡς 
ἐγώ ποτέ τινα ἢ ἐπραξάμην μισϑὸν 1 ἢ ἥτησα. ἱχανὸν γὰρ 
οἶμαι ἐγὼ τταρέχομαι τὸν μάρτυρα, ὡς ἀληϑῆ λέγω, τὴν 
πενίαν. 

ΧΙΧ. Ἴσως ἂν οὖν δόξειεν ἄτοπον εἶναι, ὅτι δὴ ἐγὼ 
ἰδίᾳ μὲν ταῦτα ξυμβουλεύω σπιεριιὼν χαὶ ττολυτεραγμονῶν, 
δημοσίᾳ δὲ οὐ τολμῶ ἀναβαίνων εἰς τὸ πλῆϑος τὸ ὑμέ- 
τερον ξυμβουλεύειν τῇ πόλει. τούτου δὲ αἴτιόν ἔστιν ὃ 
ὑμεῖς ἐμοῦ πολλάχις ἀχηχόατε πολλαχοῦ λέγοντος, ὅτι 
μοι ϑεῖόν τι χαὶ δαιμόνιον γίγνεται [φωνή], ὃ δὴ χαὶ ἐν 
τῇ γραφῇ ἐπιχωμῳδῶν Μέλητος ἐγράψατο" ἐμοὶ δὲ τοῦτ᾽ 
ἐστὶν ἔχ παιδὸς ἀρξάμενον, φωνή τις γιγνομένη, ἢ ὅταν 
γένηται, ἀεὶ ἀττοτρέτεει με τοῦτο ὃ ἂν μέλλω τιράττειν, 
χροτρέπει δὲ οὔποτε" τοῦτ᾽ ἔστιν Ο. μοι ἐναντιοῦται τὰ 
πολιτικὰ πράττειν. χαὶ τταγχάλως γέ μοι δοχεῖ ἔναν- 
τιοῦσϑαι᾽ εὖ γὰρ ἴστε, ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι, εἰ ἐγὼ [πάλαι] 

ο χαὶ εἰ --- ἀπέλανον Ῥτιϑοίδη. Ἰηδεϊξ. τ8, τό4 Ρ. 582 Ἠετίζ 

1 βίον ΒΕ: χρόνον Ἐ, Ξαρτα νούϑιπῃ 866. Ὁ] διατελοῖτε ΒΕΕ 
2 ὃ ϑεὸς ὑμῖν ΒΡΕ: ὑμῖν ὁ ϑεὸς ΕἸ ἐπισπέμψειεν 1), ἐπιπέμψειεκς Β: 
ἐπιπέμψειε ἘΠῚ | ὑμῶν ϑρατίαμη ραΐαν! Τα νν]ρ 3 οἷος 1), 5864 ς 
εχ δειηβδηά. 4 κατανοήσετε 1), 5664 ῬΙΊΟΥ ε Ἰῇ ΤᾺ 5. 9 μέν τι 
βουρϑιὲ (οροῖ νὰσ. ἰθοῖ. Ρ. 300, τϑοθρὶὶ Ηεδγτηδηη: μιεέντοί τὸ 
ΒΌΕΞΕ ἀπέλαβον ὉἙ 10 εἶχεν ΕΒ, ῥσγορανῖ εχ ἴῃ ΕἼΘΟΚΕΙ5. 
ΔΉ]. νΟ]. 73 (1856) Ρ.670: εἶχον ΒΕ 11 ταλλα ΒΙ): τὰ ἄλλα ἘΒ 
12 οὕτως ἀν. Ὲ 13 παρεχόμενοι ἘῈ 15 τὸν ᾿Πο]51{ ΗΙΥΒΟΠΙΡ | ὡς 
ἀληϑῆ ΒΏΕΒΕΕ. τ1ὃ πολυπραγμονῶν Ε: πολυπραγμονῶ ΒΕ 22 τι 
ΒΡΕ: τε Ε]φωνή ἀὐοίοτα Εογβίθσο ἀο]θνῖϊ Εἰ. Α. ΝΟ 2423 τοῦτ᾽ 
ΒΕ: τοῦτο ἘΞ 2: τοῦτο Β]), τοϑετι:: ΚΟΟΚ ςΟ]]. ὙΠποδεῖοθί. ᾿σ1. ἃ: 
τούτου ἘΒᾺα, οἴ, ΤΏδαρ. 128 Ῥ τ διαοϊαὶ ΒΡ ἰοοῦξά ἘΞ. 528. σοάς 
λαι Δα 4. ΒΡΕΕ, ἘΡΡΩΝ ὙΝ νδ΄. Ἰ6ςΐ. ἢ. 300 (ΠΠΠ6ΠΊ05.γν0].4 (1856) 
Ῥ- 262), ον. Ἰεσί. 7...2 
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ἐπεχείρησα πράττειν τὰ πολιτικὰ πράγματα, πάλαι ἂν 
ἀπολώλη καὶ οὔτ᾽ ἂν ὑμᾶς ὠφελήχη οὐδὲν οὔτ᾽ ἂν ἐμαυ- 
τόν. χαί μοι μὴ ἄχϑεσϑε λέγοντι, τἀληϑῆ" οὐ γὰρ ἔστιν 
ὅστις ἀνϑρώπων σωϑήσεται οὔτε ὑμῖν οὔτε ἄλλῳ τελήϑει 
οὐδενὶ γνησίως ἐναντιούμενος χαὶ διαχωλύων πολλὰ ἄδικα 
χαὶ παράνομα ἐν τῇ πόλει γίγνεσϑαι, ἀλλ᾽ ἀναγκαῖόν 
ἐστι τὸν τῷ ὄντε μαχούμενον ὑπὲρ τοῦ διχαίου, χαὶ εἰ 
μέλλει ὀλίγον χρόνον σωϑήσεσϑαι, ἰδιωτεύειν ἀλλὰ μὴ 
δημοσιεύειν. 

ΧΧ. μεγάλα δ᾽ ἔγωγε ὑμῖν τεχμήρια παρέξομαι τού- 
των, οὐ λόγους, ἀλλ᾽ ὃ ὑμεῖς τιμᾶτε, ἔργα. ἀχούσατε 
δή μου τὰ ἐμοὶ ξυμβεβηχότα, ἵνα εἰδῆτε ὅτι οὐδ᾽ ἂν ἕνὲ 
ὑπεικάϑοιμι παρὰ τὸ δίκαιον δείσας ϑάνατον, μὴ ὑπεεί-- 
χων δὲ ἅμα ἀπολοίμην. ἐρῶ δὲ ὑμῖν φορτικὰ μὲν χαὶ 
δικανικά, ἀληϑῆ δέ. ἐγὼ γάρ, ὦ ᾿ϑηναῖοι, ἄλλην μὲν 
ἀρχὴν οὐδεμίαν πώποτε ἤρξα ἐν τῇ πόλει, ἐβούλευσα 
δέ" καὶ ἔτυχεν ἡμῶν ἡ φυλὴ [Αντιοχὶς] πρυτανεύουσα, 
ὅτε ὑμεῖς τοὺς δέχα στρατηγοὺς τοὺς οὐκ ἀνελομένους 
τοὺς ἐκ τῆς ναυμαχίας ἐβούλεσϑε ἀϑρόους χρίνειν, πταρα- 
γόμως, ὡς ἐν τῷ ὑστέρῳ χρόνῳ πᾶσιν ὑμῖν ἔδοξε. τότ᾽ 
ἐγὼ μόνος τῶν πρυτάνεων ἠναντιώϑην μηδὲν ποιεῖν 
παρὰ τοὺς νόμους [καὶ ἐναντία ξιψηφισάμην), καὶ ἕτοί- 

3 οὐ γὰρ --- ο δημοσιεύειν ΘΟ". βοτίερ. 58, 13, Ατϑεϊα. ογδαῖ. νο]. 2 
Ῥ- 343 εἰ 353 Πιηάοτῇ 

τ πράγματα ἸΠΟ]α511 ΗΠ ΓΞΟΠΙΡ 2 ἀπολώλη Β, ἀπολώλε Ὁ: 
ἀπολώλειν μά, ἀπωλώλειν ἘΡῚ ] ὠφελήκη Β, ὠφελήκ κα Ὀ: ὠφελήκειν 
ἘΞΑ | οὐτ᾽ ἂν ΒΕ: οὔτε Ἐ 3 καί μοι μὴ ΒΌΕΕ,, νάδ σιργα 
3 1..0.Ά 4 πλήϑει οὐδενὶ ΒΕ: οὐδενὶ πλήϑει Ἐ, 6 ἀλλὰ Ἐ, 
7 ἔστε" Τὴ | τὸν Β9Ε: ΟΠΊ. ἘΞ τὶ τιμᾶτε 1), 564 81 185. 12 μου 
τὰ ἐμοὶ Β1): μοι τὰ ἘΞ | ἵνα Β0ΕΕ 13 ὑπεικαϑοιμε ΒΌΕ, 1Π 
τηδΥΡ. γ0. Ἐ: ὑπείκοιμι ἘΠ] δίκαιον ΒΕ: δέον ΕἸδείσας Β, 5εα ς εχ- 
ἴγθηλα 1 Τά 5. ᾿ τὸν ϑάνατον Ἐ 14 ἅμα Μ5: ἅμα (αλλὰ 8) καὶ ἅμα 
ἂν Β), ἀλλὰ καὶ μ᾽ ἂν ΝΣ ἅμα καὶ Ἐ, αυοά ] ἴῃ δα] Ποη6 νει βε αηα 
ταςορίς σ᾽ΔΠΡαῦπη, ἅμα ἂν καὶ ΝΕ] καὶ ἀμ ἂν Βίθρμδηα5, αμ᾽ ἂν 
ΒΕΚΚΟΥ, ἅμα καὶ ἂν Αϑβί, ἅμα κἂν ἘΊΑΔ6]1, ἄλλα καὶ ἀλλ᾿ ἂν 
(ΔΙΏΡΡΕΙ], ἄρα καὶ ἅμ᾽ ἂν Μδάνὶρ Δαν ΘΥ5. Τ᾿. 3268; ῬΙαΐο 50.τ- 
Ὁ511: ἅμα, 4ιποοσιη) απ ορυαρΐα ὁ ἅμα ἂν σοπϊαηοία 6ϑῖ; 1η646 Ἰδοίϊο- 
Πατη ναγϊεΐαβ παΐδ; ἂν δ Χ δηϊθο  ἀθητθι5 ΡΟΒ568 ΞΌΡΡΙουῖ ΤΟΐΠ 
15 οὐ δικανικὰ ἨἩδΙΙΊΔΠΗ ώ ἀϑηναῖοι ΒΕ: ὦ ἄνδρες ἀϑηναῖοι Ἐ, 
17 ἡ φυλὴ Ε, εἰ ἴῃ τηαῦρ. Ὀ: ἡ βουλὴ ΒΙ), ἡ βουλὴ Ε, Ξε φν 5ιιρτα νοϑὺ- 
βιτη Δ] αἸΐατη |.Τντιοχὶς ἀ6]ανς Ἡ]ΓΘΟΙΒΙΡ οἵ. (οθεῖ νᾶγ. Ἰδοῖ. Ρ- 300, 
349, ΝΑΟΥ͂ ΟὉ5. οΥἱΐ. Ρ. 6, ἡ «Αντιοχὶς ΟΠ ΘΑ Ιου ἴῃ ἀρραγϑΐα οὐ] τσο 
δα Τοιηοβίῃ. ΠΡ. 386 19 ἐβούλεσθε ΒΠ}Ὲ: ἐβουλεύσασϑε ἘΠ 
παρανόμων Ἐ;, ΠΟΥ. 6 21 πρυτανέων 1) μηδὲν ΒΙ): ὑμῖν μηδὲν 
ΕΡα, 564 ὑ ἴῃ τα5. Ε 22 καὶ ἐναντία ἐψηφισάμην Ἰπο] 511 Ἠεττηδπη, 
νἱάς ΝαθοΥ ΟὮ 5. οΥἹΐ. Ρ. 6 
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μων ὄντων ἐνδειχνύναι με χαὶ ἀπάγειν τῶν ῥητόρων, χαὶ 
ὑμῶν χελευόντων χαὶ βοώντων, μετὰ τοῦ νόμου χαὶ τοῦ 
δικαίου ᾧμην μᾶλλόν με δεῖν διακινδυνεύειν ἢ μεϑ᾽ ὑμῶν 
γενέσϑαι “μὴ δίκαια βουλευομένων, φοβηϑέντα δεσμὸν Ὑ ἢ 
ϑάνατον. χαὶ ταῦτα μὲν ἣν ἔτι δημοχρατουμένης τῆς 
σόλεως" ἐπειδὴ δὲ ὀλιγαρχία ἐγένετο, οἱ τριάχοντα αὖ 
μεταττεμιψάμενοί μὲ ττέμτττον αὑτὸν εἰς τὴν ϑόλον προσ- 
ἕταξαν ἀγαγεῖν ἐκ Σαλαμῖνος “έοντα τὸν Σαλαμίνιον, 
ἵνα ἀποϑανοι" οἷα δὴ χαὶ ἄλλοις ἐχεῖνοι πτολλοῖς ττολλὰ 
προσέταττον, βουλόμενοι ὡς τυλείστους ἀνατυλῆσαι αἰτιῶν" 

τότε μέντοι ἐγὼ οὐ λόγῳ ἀλλ ἔργῳ αὖ ἐνεδειξάμην, ὅτι 
ἐμοὶ ϑανάτου μὲν μέλει, εἰ μὴ ἀγροικότερον ἣν εἰπεῖν, 
οὐδ᾽ ὁτιοῦν, τοῦ δὲ μηδὲν ἄδικον μηδ᾽ ἀνόσιον τυ 
σϑαι, τούτου δὲ τὸ πᾶν μέλει. ἐμὲ γὰρ ἐχείνη ἢ ἀρχὴ 
οὐκ ἐξέπληξεν οὕτως ἰσχυρὰ οὖσα, ὥστε ἄδιχόν τι ἐργά- 
σασϑαι, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἕχκ τῆς ϑόλου ἐξήλθομεν, οἵ μὲν 
τέτταρες ᾧχοντο εἰς Σαλαμῖνα καὶ ἤγαγον “έοντα, ἐγὼ δὲ 
ὠχόμην ἀπιὼν οἴχαδε. καὶ ἴσως ἂν διὰ ταῦτα ἀπέϑανον, 
εἰ μὴ ἡ ἀρχὴ διὰ ταχέων χατελύϑη" καὶ τούτων ὑμῖν 
ἔσονται πολλοὶ μάρτυρες. 
ΟΠ γ᾽ οὖν ἂν με οἴεσϑε τοσάδε ἔτη διαγενέσϑαι, 

εἰ ἔπραττον τὰ δημόσια, καὶ πράττων ἀξίως ἀνδρὸς 
ἀγαϑοῦ ἐβοήϑουν τοῖς δικαίοις καί, ὥσπερ χρή, τοῦτο 
χιδξρὶ τιλείστου ἑποιούμην; στολλοῦ γε δεῖ, ὦ ἄνδρες 49η- 
γαῖοι. οὐδὲ γὰρ ἂν ἄλλος ἀνϑρώπων οὐδείς. ἀλλ᾽ ἐγὼ 
διὰ παντὸς τοῦ βίου δημοσίᾳ τε, εἴ πού τι ἔπραξα, τοιοῦ- 
τος φανοῦμαι, καὶ ἰδίᾳ ὃ αὑτὸς οὗτος, οὐδενὶ στώποτε 
ξυγχωρήσας οὐδὲν παρὰ τὸ δίκαιον οὔτε ἄλλῳ οὔτε τού- 
των οὐδενί, οὺς οἱ διαβάλλοντές ἐμέ φασιν ἐμοὺς μαϑητὰς 
εἶναι. ἐγὼ δὲ διδάσχαλος μὲν οὐδενὸς τεώτιοτ᾽ ἐγενόμην" 
εἰ δέ τίς μου λέγοντος καὶ τὰ ἐμαυτοῦ πράττοντος ἐπι- 
ϑυμεῖ ἀκούειν, εἴτε νεώτερος εἴτε πιρεσβύτερος, οὐδενὶ 

6 ἡ ὀλιγαρχία Ἡεϊηάοτ 7. τε με 1), 564 τε ἀβίδθν! ἀ] αὐτῶν ΕἸ 
τὴν ἃ: τὸν Ὁ 8 τῆς σαλ. Ἐ;, 566 τῆς Ρυποιῖς ποίαϊαπιὶ 9 ἵνα ΒΌΕΕῚ 
ἀποϑάνοι ΒΕ: ἀποϑάνη Ἐ 1 -ἐπεδειξάμην ΗΙγβο Πρ 12 ϑα- 
γνάτου μὲν ΒΕ: μὲν ϑανάτου ἘΠ| ἣν αἀο]ονι Ηεϊηάοτγῇ 14 μέλλει 
ἘΞ, ΠΟΥ. 6 1ὃ ταῦτα Β9Ε: ταῦτ᾽ () 19 ὑμῖν ΒΙΗΕΕ: ὑμῶν 
Ἠοηδπη (Ο]]. 17 τὸ Ὁ ΟἿ ἄρ᾽ 1), οοΥτ. ἃ 22 εἰ ἴῃ τὰβ. Ὁ 
24 δ. ΒΏ, δεῖ Ρὰ 29 οὖς ΒΕ: οὕς δὴ Ε [ οὗ οἵη. Ὁ | ἐμὲ ΒΌΕΕ 
31 μου ΒΌΕ: ἐμοῦ ἘΔ | ἐπιϑυμεῖ ΒΕ; ἐπιϑυμοῖ Ἐ, ἐπιϑυμὴ ἃ 
32 ἀκούει 1), (ΠΟΥ. ἃ 
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χιώστοτε ἐφθόνησα, οὐδὲ χρήματα μὲν λαμβάνων δια- 
λέγομαι, μὴ λαμβάνων δὲ οὗ, ἀλλ ὁμοίως χαὶ πλουσίῳ 

χαὶ πένητι. παρέχω ἐμαυτὸν ἐρωτᾶν, χαὶ ξᾶν τις βούληται 
ἀποκρινόμενος ἀχούειν ὧν ἂν λέγω. χαὶ τούτων ἐγὼ 

εἴτε τις χρηστὸς γίγνεται εἴτε μή, οὐκ ἂν δικαίως τὴν 
αἰτίαν ὑπέχοιμι, ὧν μήτε ὑπεσχόμην μηδενὶ μηδὲν σεώ-- 
ποτε μάϑημα μήτε ἐδίδαξα" εἰ δέ τίς φησι τταρ᾽ ἐμοῦ 
πώποτέ τι μαϑεῖν ἢ ἀχοῦσαι ἰδίᾳ ὃ. τε μὴ καὶ οἱ ἄλλοι 
πάντες, εὖ ἴστε ὅτι οὐχ ἀληϑῆ λέγει. 

ΧΧΙΙ. Ἄλλὰ διὰ τί δή σοτξ μετ᾽ ἐμοῦ ,χαίρουσί τινὲς 
σολὺν χρόνον. διατρίβοντες; ἀχηχόατε, ω ἄνδρες ἡϑη- 
γαῖοι" πᾶσαν ὑμῖν τὴν ἀλήϑειαν ἐ ἐγὼ εἶπον" ὅτι ἀχούοντες 
χαίρουσιν ἐξεταζομένοις. τοῖς οἰομένοις μὲν εἶναι σοφοῖς, 
οὖσι δ᾽ οὔ" ἔστι γὰρ οὐχ ἀηϑές. ἐμοὶ δὲ τοῦτο. ὡς ἐγώ 
φημι, προστέταχται ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ πράττειν καὶ ἔχ μαν- 
τείων χαὶ ἐξ ἐνυπνίων χαὶ πιαντὶ τρόπῳ, ᾧπερ τίς ποτε 
χαὶ ἄλλη ϑεία μοῖρα ἀνθρώπῳ καὶ δτιοῦν προσέταξε 
πράττειν. ταῦτα, ὦ ϑηναῖοι, χαὶ ἁληϑῆ ἐστιν χαὶ 
εὐέλεγχτα. εἰ γὰρ δὴ ἔγωγε “τῶν νέων τοὺς μὲν δια- 
φϑείρω, τοὺς δὲ διέφϑαρχα, χρῆν δήπου, εἴτε τινὲς αὐτῶν 
πρεσβύτεροι γενόμενοι ἔγνωσαν ὅτι νέοις οὖσιν αὑτοῖς 
ἐγὼ χκαχὸν ττώποτέ τι ξυνεβούλευσα, γυνὴ αὐτοὺς ἀναβαί- 
γοντας ἐμοῦ χατηγορεῖν καὶ τιμωρεῖσθαι" εἰ δὲ μὴ αὐτοὶ 
ἤϑελον, τῶν οἰκείων τινὰς τῶν ἐχείνων, πατέρας χαὶ 
ἀδελφοὺς καὶ ἄλλους τοὺς προσήκοντας, εἴττερ ὑπ ἐμοῖ 
τι καχὸν ἐπεπόνθεσαν αὐτῶν οἱ οἰκεῖοι, νῦν μεμνῆσϑαι 
[χαὶ τιμωρεῖσϑαι]. πάντως δὲ πάρεισιν αὐτῶν πολλοὶ 

1 πώποτ᾽ Ἐὶ 2 λαμιβάναν 1), σοττ. ἃ [ δὲ ΒΏΕῈ [| ὁμοίως καὶ 
ΒΏΕΕ: ὁμοίως Ἐ, 2 τι 1), σοττ. ἃ 5 χρηστὸς 1), 564 ς Ιῃ τ85.| 
γένεται ὯΕ 7 μάϑημα --- πώποτέ οτὴη. Β]), ἴῃ τηᾶῦρ. δαά. ἃ, 
μηδὲν πώποτε --- ἐμοῦ Δα. Ἰῃ Τηαῖρ'. νεῦθο μηδὲν ἴῃ Ταχίτα ΟἸΓΟΌυΠη- 
βοῦιρίο Ὁ 8 τὶ Β9Ε: ἢ Ε|: οἱ ἀλλοι ἘΔ: ἄλλοι ΒΠΕ 10 διὰ 
τἰ ΒΕ: τ ΕΒ τι πολὺν Ἐ, 5684 1 ἴῃ τὰ5. 14 οὖσιν Ὦ | δὲ οὔ ΕἸ 
ἔστι" 1Ὁ 16 ποτε Β)Ε: πώποτε Ἐ', τεεβρὶΐ ΗΙγϑομῖς: 18 ὦ 
ἀϑηναῖοι ΒΕ: ὦ ἄνδρες ἀϑηναῖοι Ἐ,]} ἐστεκ ΒΏ: ἐστι ἘΕῚ 19 εὐ- 
ἐλεγκτα ΒΕ: εὐεξέλεγκτα ἘΞ [ ἔγωγε Β9Ε: ἐγὼ ἘΠ νέων Β9Ε: 
νεωτέρων Ἐ, 20 χρὴν 10 | εἴ Ε', εἴτέ ἴ, εἴπερ ἩϊτϑοΠΙρ 22 ποτε 
Ε΄, σοττ. αὐ νάδίαυγ Ἐ᾿ | τε ἴῃ τα5. Β | συνεβ. Εἰ 23 καὶ κατηήγο- 
ρεῖν Τ), 564 καὶ ἀεφενι ἃ 26 κακόν τι Ἐ, τϑοθριὶ ΗΙγβοῃιρ [αὐτῶν 
οἱ οἰκεῖοι ΒΕ: οἱ οἰκεῖοι αὐτῶν ἘΠΜμεμνήῆισϑαι ΒΒ 27 καὶ τιμωρεῖ- 
σϑαι αἀά. ΒΗ ΕΞ, οὐπὶ ΠΡ γ5 αυϊθιιβάδμῃ ομα. ΒΕΈΚΚΚΟῚ [πάρεισιν αὐ- 
τῶν πολλοὶ ΒΕ: πάρεισι πολλοὶ αὐτῶν Ἐὶ 
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ἐνταυϑοῖ, οὺς ἐγὼ δρῶ, πρῶτον μὲν Κρίτων οὑτοσί, ἐμὸς 
ἡλικιώτης καὶ δημότης, Κριτοβούλου τοῦδε ττατήρ᾽ ἔπειτα 
“Ἱυσανίας ὃ Σφήττιος, Αἰσχίνου τοῦδε πατήρ" ἔτι ντι- 
φῶν ὃ Κηφισιεὺς οὑτοσί, Ἐπιγένους σιατήρ᾽ ἄλλοι τοίνυν 
οὗτοι, ὧν οἱ ἀδελφοὶ ἐν ταύτῃ τῇ διατριβῇ γεγόνασιν, 
Νικόστρατος Θεοζοτίδου, ἀδελφὸς Θεοδότου --- χαὶ ὃ μὲν 
Θεόδοτος τετελευτηχεν, ὥστε οὐχ ἂν ἐκεῖνός γε αὐτοῦ 
χαταδεηϑείη ---, χαὶ Πάραλος ὅδε, ὃ “ημοδόκου, οὗ ἣν 
Θεάγης ἀδελφός" ὃδὲε δὲ ᾿ἀδείμαντος, ὃ ρίστωνος, οὗ 
ἀδελφὸς οὑτοσὶ Πλάτων, καὶ “ἰαντόδωρος, οὗ Ἄπολλό- 
δωρος ὅδὲ ἀδελφός. χαὶ ἄλλους πολλοὺς ἐγὼ ἔχω ὑμῖν 
εἰχτεῖν, ὧν τινὰ ἐχρῆν μάλιστα μὲν ἐν τῷ ἑξαυτοῦ λόγῳ 
παρασχέσϑαι Μέλητον μάρτυρα᾽ εἰ δὲ τότε ἐπελάϑετο, 
νῦν πταρασχέσϑω, ἐγὼ παραχωρῶ, χαὶ λεγέτω, εἴ τι ἔχει 
τοιοῦτον. ἀλλὰ τούτου πᾶν τοὐναντίον εὑρήσετε, ὦ ἂν- 
ὄρες, πάντας ἐμοὶ βοηϑεῖν ἑτοίμους τῷ διαφϑείροντι, 
τῷ χαχὰ ἐργαζομένῳ τοὺς οἰκείους αὐτῶν, ὥς φασι Μέλη- 
τος χαὶ ἤνυτος. αὐτοὶ μὲν γὰρ οἱ διερϑαρμένοι τάχ᾽ ἂν 
λόγον ἔχοιεν βοηϑοῦντες" οἱ δὲ ἀδιάφϑαρτοι, πρεσ- 
βύτεροι ἤδη ἄνδρες, οἱ τούτων προσήχοντες, τένα ἄλλον 
ἔχουσι λόγον βοηϑοῦντες ἐμοὶ ἀλλ᾽ ἢ τὸν ὀρϑόν τε χαὶ 
δίκαιον, ὅτι ξυνίσασι Μελήτῳ μὲν ψευδομένῳ, ἐμοὶ δὲ 
ἀληϑεύοντι; 

ΧΧΠΙῚ. Εἶεν δή, ὦ ἄνδρες" ἃ μὲν ἐγὼ ἔχοιμ᾽ ἂν ἀπο-: 
λογεῖσϑαι, σχεδόν ἐστι ταῦτα χαὶ ἄλλα ἴσως τοιαῦτα. 
τάχα δ᾽ ἂν τις ὑμῶν ἀγαναχτήσειεν ἀναμνῃσϑεὶς ξαυτοῦ, 
εἰ ὃ μὲν χαὶ ἐλάττω τουτουὶ τοῦ ἀγῶνος ἀγῶνα ἀγωνιζό- 
μενος ἐδεήϑη τε χαὶ ἱχέτευσε τοὺς δικαστὰς μετὰ ττολλῶν 

1 ἐνταυϑοῖ Β7Π): οἵη. Ἐκ, ἐνταῦϑα Εὶ Ι κρέκτων 1) ἢ οὑτοσὶν Ἐ. 
2 δημώτης Ἐ,} τοῦδε Ὁ, τοἤηρθηβ Ῥ: τούτου Ἐὶ 3 ἔτι ΒΕ: ἔτι 
δ᾽ 4. κηφισιεὺς Ε: κηφησιεὺς ΒΠ)Ἐ᾽ | ἄλλοι τε ἐνταυϑοῖ, ὧν 
Ἡεϊηάο ς οὗτοι οτη. ἘΠ] γεγόνασιν ΒΤ): γεγόνασι ἘΡ 6 ϑεο- 
ζοτίδου Ἐ: ϑεοζωτίδου ΒΤ), ὁ ϑεοσδοτίδου Ἐ,, 5Ξ6α ΔΥ[Ου] Τὴ γῇ! 
Πα ϑϑδυϊη 8556 τεοία πορσανῖς Η. ϑδιρρΡε τῆι5. τῇθπηδη. νῸ]. 
(1846) Ρ. 138 8 πάραλος Ἐ;: πάραδος ΒΕ | δημοδόκου 1), το 
ὁ εἴ ου ἴῃ 185. 9 ὅδε τε Ἠεϊπάοτι ΙΟ ἀϑαβ ον ες ΒΕ: ὃ 
ἄπὶ τ ΣΙ ὃδὲ Β9Ε: ὁ Ἑ| ἐγὼ ΒΕ; ἔγωγ᾽ Ἑ | ὑμῖν ἴὰ 
ΤᾺ5. Β 12 ὃν :, ΟΟΥ̓., ἵει 13 παρασχέσϑαι ΒΕ: παρέχε- 
σϑαι Ἐ, 17 κακὰ --- 24 ἃ μὲν ἴῃ ΤΆ 5. Ε " ὡς φασὶ ΒΡΌΕΕ, βδαβρβῈ 
510 22 ὅτε 
ΒΗΕ: ὃν ν Ἐ [ ξυνέσασι ) ΕῬ: ξυρίαυσι ΒΡ 25 σχεδόν Β9Ε: σχεδόν 
τοῦ Εὶ 26 ἀναμνηισϑεὶς Β: ἀναμνησϑεὶς Ε;; ἀναμνησϑ'εὶς ἑαυτῶν 
Ὅτῇ, Ε' 28 ἐδεήϑη Β9Ε ; δεδεηταί Ἐ, 
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δαχρύων, παιδία τε αὑτοῦ ἀναβιβασάμενος, ἵνὰ ὃ τι 
μάλιστα ἐλεηϑείη, καὶ ἄλλους τῶν οἰχείων χαὶ φίλων 

πολλούς, ἐγὼ δὲ οὐδὲν ἄρα τούτων ποιήσω, χαὶ ταῦτα 
κινδυνεύων, ὡς ἂν δόξαιμι, τὸν ἔσχατον κίνδυνον. τάχ᾽ 
οὖν τις ταῦτα ἐννοήσας αὐϑαδέστερον ὁ ἂν πρός {8 σχοίη, 
χαὶ ὀργισϑεὶς αὐτοῖς τούτοις ϑεῖτο ἂν μετ᾽ ὀργῆς τὴν 

ψῆφον. εἰ δή τις ὑμῶν οὕτως ἔχει, -- οὐχ ἀξιῶ μὲν 
γὰρ ἔγωγε" εἰ δ᾽ οὗν, ἐπιεικῆ ἂν μοι δοχῶ πρὸς τοῦτον 
λέγειν λέγων ὃ ὅτι ἐμοί, ὦ ἄριστε, εἰσὶν μέν “τού τινες χαὶ 
οἰκεῖοι" χαὶ γὰρ τοῦτο αὐτὸ τὸ τοῦ Ὁμήρου. οὐδ᾽ ἐγὼ 
ἀπὸ δρυὸς οὐδ᾽ ἀπτὸ πέτρης πέφυχα, ἀλλ᾽ ἐξ ἀνϑρώπων, 
ὥστε χαὶ οἰκεῖοί μοί εἶσι χαὶ υἱεῖς, ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι, 
τρεῖς, εἷς μὲν μειράκιον ἤδη, δύο δὲ παιδία" ἀλλ᾽ ὅμως 
οὐδένα αὐτῶν δεῦρο ἀναβιβασάμενος δεήσομαι ὑ ὑμῶν ἀπο- 
ψηφίσασθαι. τί δὴ οὖν οὐδὲν τούτων σοιήσω; οὐχ 
αὐϑαδιζόμενος, ὠ ϑηναῖοι, οὐδ᾽ ὑμᾶς ἀτιμάζων, ἀλλ 
εἰ μὲν ϑαρραλέως ἐγὼ ἔχω πρὸς ϑάνατον ἢ μή, ἄλλος 
λόγος, πρὸς δ᾽ οὖν δόξαν καὶ ἐμοὶ χαὶ ὑμῖν καὶ ὅλῃ τῇ 
σιόλει οὔ. μοι δοχεῖ χαλὸν εἶναι ἐμὲ τούτων οὐδὲν ποιεῖν 
χαὶ τηλικόνδε ὦ ὄντα χαὶ τοῦτο τοὔνομα ἔχοντα, εἴτ᾽ οὖν 
ἁληϑὲς εἴτ᾽ οὖν ψψεῦδος᾽ ἀλλ᾽ οὐν δεδογμένον γέ ἐστι τῷ 
Σωχράτει διαφέρειν τινὶ τῶν πολλῶν ἀνϑρώπων. εἶ οὖν 
ὑμῶν οἱ δοχοῦντες διαφέρειν εἴτε σοφίᾳ εἴτε ἀνδρείᾳ εἴτε 
ἄλλῃ ἡτινοῦν ἀρετῇ τοιοῦτοι ἔσονται, αἰσχρὸν ἂν εἴη" 
οἵουσττερ ἐγὼ πολλάκις ἑώραχά τινας, ὅταν χρένωνται, 
δοχοῦντας μέν τι εἶναι, ϑαυμάσια δὲ ἐργαζομένους, ὡς 

δεινόν τι οἰομένους πείσεσϑαι εἰ ἀποθανοῦνται, ὥσπερ 

τ: αὐτοῦ ΕῈ | ἵνα--- ἐλεηϑείη Ἰπο]51: ΗΠ] γβομῖσ, νας Πα 5ο ἢ 16 
ἴῃ ΕἸΘΟΚΚΕΙ5. ΔηΠ8]. νο]. 81 (1860) Ρ. 500 2 φίλων ΒΕ: φίλους Ἐ 
5 οὐ» ΒΕ: ἂν οὐν Ἐ, 6 ϑεῖτο Ἐ,, 5Ξεἃ εἴ ἴῃ Γ85. ὃ γαρ ΒΕ: 
οἵη. Ε, αἀεἰονι ἃ 9 λέγων ΒΕΕ εξ αἰ νιάδίυγ Ὁ: λόγον ἃ, 564 
αρίβ οοπιρᾶγανῖξ ΒαΙΐου Βέδραρι 346 ἘΣ, (ὐδίυ!]. 390 10, 418 Δ | εἰσὶ κ 
ΒΗ: εἰσὶ ἘΕ ΙΟ τὸ οτλ. Ε, σιρτα νϑύϑαπ 846. 6 | οὐδ᾽ 19), 5ε4 ὃ 
6Χ βιηθηά. 11 ἀλλ᾽ ἐξ ἀνθρώπων ἀε]ανι (οροί τ ΘΙη05. νο]. 9 
(1860) Ρ- 359 15, υἱοῖς ΒΕ: υἱεῖα γε Ε 14 οὐδένα Β)ΕΕ 
16 δὴ οἴ. ' Τό αὐϑαδιξόμενος ΒΕ: αὖ ̓ κνώς ορτ: Ε | ὦ ἀϑη- 
ναῖοι ΠΕ: ὦ ἄνδρες ἀϑηναῖοι Ἐ, γε ἤηρΘη5 Ὁ 8 ὅλῃ ΒΕ: δλως 
21 εἴτε ψεῦδος ΗἸτβοὶρ ἢ γέ 1), 584 γ ἴῃ τά5. | τῶι Β, τα 1), ἔαϊ556 
νιάἀδίαγ τῷ, αποά ΡτοΡαν!ί ΒΙΔάεΗ: τὸ Ἐά, τὸν Ἐ;; τὸν σῶκο. ἴῃ 
τηᾶγρ «Δ 44. Ὁ 22 σωκράτει Β1), Ργορανὶς ΒΙΑ 46: σωκράτη ἘὉ, 
σωκράτη κ Ἐ, σωκράτην ἃ! δεαύέρει 1), σοτῖ. ἃ | ἀνϑρώπων 1ῃ- 
ΠΕ ἨϊΪνβοπῖρ. 23 ἀνδρείᾳ 1), 56ἃ εἰ ἴῃ ταϑ. ΠὨ: ἀνδρίᾳ ΒΕ, 
564 ἐἴὴ τᾶ5. Β 24 αἰσχρὸν ἂν εἴη ̓ ἀείθνιε Οορεῖ πηπϑηηοϑ. νοὶ]. 9 
(1860) Ρ. 359 26 δοκοῦντας 1), 5εἃ ας ἴῃ Γ85. 
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ἀϑανάτων ἐσομένων, ἂν ὑμεῖς αὐτοὺς ᾿μὴ ἀποχτείνητε" 
οἑ ἐμοὶ δοχοῦσιν αἰσχύνην τῇ πόλει περιάπτειν, ὥστ᾽ ἂν 
τινα χαὶ τῶν ξένων. ὑπολαβεῖν ὅτι οἵ διαφέροντες Αϑη- 
γαίων εἰς ἀρετήν, οὺς αὐτοὶ ἑαυτῶν ἔν τε ταῖς ἀρχαῖς καὶ 
ταῖς ἄλλαις τιμαῖς προχρίνουσιν, οὗτοι γυναιχῶν οὐδὲν 
διαφέρουσιν. ταῦτα γάρ, ὦ ἄνδρες Ιϑηναῖοι, οὔτε ἡμᾶς 
χρὴ χτοιεῖν τοὺς δοχοῦντας χαὶ ὑπηοῦν τι εἶναι, οὔτ' ἂν 
ἡμεῖς ποιῶμεν ὑμᾶς ἐπιτρέπειν, ἀλλὰ τοῦτο αὐτὸ ἐνδεί- 
χνυσϑαι, ὅτι πολὺ μᾶλλον χαταψηφιεῖσϑε τοῦ τὰ ἐλεεινὰ 
ταῦτα δράματα εἰσάγοντος χαὶ χαταγέλαστον τὴν πόλιν 
ποιοῦντος ἢ τοῦ ἡσυχίαν ἄγοντος. 

ΧΧΙΝ. Χωρὶς δὲ τῆς δόξης, ὦ ἄνδρες, οὐδὲ δίκαιόν 
μοι δοχεῖ εἶναι δεῖσθαι τοῦ δικαστοῦ οὐδὲ δεόμενον ἄπο- 
φεύγειν, ἀλλὰ διδάσχειν καὶ πείϑειν. οὐ γὰρ ἐπὶ τούτῳ 
χάϑηται ὃ δικαστής, ἐπὶ τῷ χαταχαρίζεσϑαι τὰ δίχαια, 
ἀλλ ἐπὶ τῷ κχρίνειν ταῦτα" χαὶ ὀμώμοχεν οὐ χαριεῖσϑαι 
οἷς ἂν δοχῇ αὐτῷ, ἀλλὰ διχάσειν χατὰ τοὺς γόμους. 
οὔχουν χρὴ οὔτε ἡμᾶς ἐϑίζειν ὑμᾶς ἐπτιορχεῖν, οὐϑ' ὑμᾶς 
ἐϑίζεσθϑαι" οὐδέτεροι γὰρ ἂν ἡμῶν εὐσεβοῖεν. μὴ οὐν 
ἀξιοῦτέ μὲ, οὐ ἄνδρες ιϑηναῖοι, τοιαῦτα δεῖν πρὸς ὑμᾶς 

σράττειν, ἃ μήτε ἡγοῦμαι χαλὰ εἶναι μήτε δίχαια μήτε 
ὅσια, ἄλλως τὲ μέντοι νὴ Δία [πάντως] καὶ ἀσεβείας 
φεύγοντα ὑττὸ “Μελήτου τουτουΐ. σαφῶς γὰρ ἂν, εἰ πεί- 
ϑοιμι ὑμᾶς χαὶ τῷ δεῖσϑαι βιαζοίμην ὀμωμοκότας, ϑεοὺς 

ἂν διδάσχοιμι μὴ ἡγεῖσϑαι ὑμᾶς εἶναι, χαὶ ἀτεχνῶς ἄπο- 
λογούμενος χατηγοροίην ἂν ἐμαυτοῦ ὡς ϑεοὺς οὐ νομίζω. 
ἀλλὰ πολλοῦ δεῖ οὕτως ἔχειν" νομίζω τε γάρ, ὦ ἄνδρες 

: τι ἂν ΒΕ: ἐὰν Ὲ 47 τῇ οπῖ. Τὴ), ἴῃ τηδῦρ. δα. ἃ 4 ἔν τε -- 
τιμαῖς ἴῃ τὰ5. ΒΞ 6 διαφέρουσιν ἰῇ διαφέρουσι: 1): διαφέρουσι ΒῈ, 
564 σὲ Τα βηρ6η5 ὈΪ[ γὰρ πὶ νἱ ἀεί Ε: γοῦν {| ἡμᾶς Ε,, 564 ἡ ἴῃ ΤΆ 5., 181} 
ἘοΥϑίου σοπιθοοζαῖ: ὑμᾶς ΒΕ, 5εα νάς Μύηβοπου ἴῃ ΕἼΘΟΚΕΙ5. 
ΔΠΏΔ]. ΝΟ]. 91 (1865) Ρ. 477: νΟΪ, 93 (1866) Ρ. 83 εἰ Ἰοσαπη 51Π|1}1- 
ΤΩΙ} 35 τ γ ὁπῃοῦ ν τι ἨΘΙΠΟΟΥΙ: ὅπηιτιοὺν Β, ὁπηιτιοῦν Ὁ, ὅπηι 
τίουν 1), ὁπητιοῦν ΕῈ,, ὁτιοῦν ἔ, ὁπητιοῦν τε ΒΕΚΚΕΥ 11 ἢ τοῦ 
ἡσυχίαν ἄγοντος ἀε]ενῖε (ορεῖ τη η61η05. νΟ]. 9 (1860) Ρ. 359τὸ 1), 
ΟΟΥΓ. 4 13 μοι δοκεῖ εἶναι Β)Ε): δοκεῖ εἶναί μοι ΒΝ τό ὁμώμοκεν 
ΒΠΕ, ὀκ. Ἐ, 564 ὁ ἴῃ ταβ. [86 χαριεῖσϑ'αι 1ῃ τηαῖρ. τὰ δίκαια Δα44. αε 
Ἷ7 δοκῇ εχ δοκεῖ ἔεοῖ Ὁ 19 ἂν 011. Εἰ, ΞΡΓΑ γούβατη Δα.6. 20 ὑμᾶς 
ΒΗΡ: ἡμᾶς ἘΞ 22 ἄλλως τε μέντοι νὴ δία πάντως ΒΕ: νὴ 4ία 
πάντως ἸΠΟ]ι1511 51 ΑΠΌ τη, πάντως ἸΠο]51: Μ5, μάλιστα πάντως 7) 
δία μέντοι Ἐ,, ἄλλως τε πάντως νὴ Δία, μάλιστα μέντοι ΒΕΙΚΙΚΟΥ 
23 ἂν ΟΥη. Ε, Ξαργα νούβιπη δα. α ζάόμωμ. Β., ὥμωμ.Ἐ, 27 1ῃ- 
οἶπδα [τὲ γὰρ --- 58, 29 φή]σουσι 5οΥἹρδϊῖ ἴῃ Τὴ τηδηϊ5 ν8]46 Υ6 6 ῃ8, 
«πδτὴ σἰρηΠοανίπηι5 ποία 4], νἱάς ϑιπαϊβη Ρ. 5 
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᾿ϑηναῖοι, ὡς οὐδεὶς τῶν ἐμῶν κατηγόρων, χαὶ ὑμῖν ἐπι- 
τρέπω χαὶ τῷ ϑεῷ χρῖναι τιδρὶ ἐμοῦ ὅπῃ μέλλει ἐμοί τε 
ἄριστα εἶναι καὶ ὑμῖν. 

ΧΧΥ. Τὸ μὲν μὴ ἀγαναχτεῖν, ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι, Ἑ 
5 ἐπὶ τούτῳ τῷ γεγονότι, ὅτε μου χατεψηφίσασϑε, ἄλλα τέ 86 
μοι πολλὰ ξυμβάλλεται, καὶ οὐκ ἀνέλπιστόν μοι γέγονεν 
[τὸ γεγονὸς] τοῦτο, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ϑαυμάζω ἑκατέρων 
τῶν ψήφων τὸν γεγονότα ἀριϑμόν. οὐ γὰρ φόμην ἔγωγε 
οὕτω παρ᾽ ὀλίγον ἔσεσϑαι, ἀλλὰ παρὰ πολύ" νῦν δέ, ὡς 

Το ἔοικεν, εἰ “τριάχοντα μόναι μετέπεσον τῶν ψήφων, ἄττο- 
πεφεύγη ἂν. Μέλητον μὲν ον, ὡς ἐμοὶ δοχῶ, χαὶ νῦν 
ἀποπέφευγα, καὶ οὐ μόνον ἀποττέφευγα, ἀλλὰ παντὶ 
δῆλον τοῦτό γε, ὅτι, εἰ μὴ ἀνέβη “Ινυτος καὶ «Αύκων 
κατηγορήσοντες ἐμοῦ, κἂν ὦφλε χιλίας δραχμάς, οὐ μετα- Β 

τ5 λαβὼν τὸ πτέμτιτον μέρος τῶν ψήφων. 
ΧΧΥΙ. Τιμᾶται δ᾽ οὖν μοι ὃ ἀνὴρ ϑαγάτου. εἶεν" 

ἐγὼ δὲ δὴ τίνος ὑμῖν ἀντιτιμήσομαι, ὠ ἄνδρες αΙϑηναῖοι; 
ἢ δῆλον ὅτι τῆς ἀξίας; τί οὖν; τί ἄξιός εἰμι παϑεῖν ἢ 
ἀποτῖσαι, ὅ τι μαϑὼν ἐν τῷ βίῳ οὐχ ἡσυχίαν ἦγον, ἀλλ 

20 ἀμελήσας ὦντεερ οἱ πολλοί, χρηματισμοῦ τε καὶ οἴκονο- 
μίας χαὶ στρατηγιῶν χαὶ δημηγοριῶν καὶ τῶν ἄλλων 

τό τιμᾶται --- τὴ ἀντιτιμήσομαι εἰ 57, 5 ἦ --- ὁ τιμᾶται ὙΠποπι. Μαρίϑίες 
5. ν. τιμῶ Ρ. 350 Ε. 

1: τῶν ὈΪ5 5ογῖρϑιῖ αἱ 4 μὲν ΒΕῈΙ; μὲν οὖν ΒΕ κ᾽ νεῖθα ἐπὲ 
τούτῳ τῷ γεγονότι ΔΌ6556 νυ] Βαϊτου | ὅτε μου κατεψηφίσασϑε ἴπ- 
οἴ αϑὶξ ΗΙτϑοδὶρ ἴῃ δἀϊίίοηα δηηὶ 1853 οἵ. (δεῖ τηηοτη05. νΟ]. 9 
(1860) Ρ. 360 ) μου οἵη. Ε, διιρῖα νϑύϑαυμῃ δα α. 6 ὅτι οὐκ (ο- 
Ἀεὶ 1. ς.» δῖ ν]46 25 Β΄] γέγονε Β: γέγονε ἘΡᾺΙ 7 τὸ γεγονὸς 
τοῦτο ἀδΙενὶε σοθοὶ 1. ς.» τὸ γεγονὸς Ἰπο] 511 ΜΘθ 8 ὠιϊόμην ΒΕ: 
ᾧμην Ἐὰὶ Το τριάκοντα ΒΕΕΙ: τρεῖς Ε΄] ἀποπεφεύγη Β: ἀποπε- 
φεύγειν ἘΒΡΑΙ τι δοκῶ ΒΕΑΙ; δοκεῖ ἘῈ 12 καὶ -- ἀποπέφευγα 
οἵη. Εἰ] ἀλλὰ ΒΕ41; ἀλλὰ καὶ Ἐ 13 ἀνέβησαν Ἠ]ΥΞΟΠΙΡ οἵ. (ο- 
Ῥεῖ τηποιηο05. νο]. 2 (1854) Ρ. 324; γϑοθρὶΐ Βαϊίου, αἵ νὰ ΧΘΠΟΡΏ. 
ΔΠΔΡ 45. 2, 4.9 16 14 δραχμάς - φήφων Ἰπο] 511 Ἠϊϑοδὶρ 17 ἀν- 
τιτιμήσομαι ΒΕΕΒΕΙ: ἀντιτεμήσωμαι οαπὶ Η] ΓΟ ΠΙΡΊΟ (ΟΡ οῖ ΠΊΠΘΙΏΟ5. 
Τοΐ. 9 (1860) Ρ. (360 Ι ὦ ἄνδρες ἀϑηναῖοι ΒΕ: " ἀϑηναῖοι Εα! τδ ῆ 
»ἢ Ὁ δῆλον ὅτι ΒΕ: δηλονότι Εαὶϊ [ οὖν. οἵη. Εὶ || τέ ἀξ. Β: τε ἀξ. 
αὶ ὅτε ἀξ. Ἐ, 5ε4 ὅτε ἴῃ τά5., τέ ἀ6]δνιῖ (ζοθεῖ ]. ς, (νατ.]6οΐ. Ὀ. 300) 
19 ἀποτίσαι Ε΄ 5034 ὦνπερ ΒΙΡΡΙΘηὶ ἐπεμελοῦνται, Ουϊ 5ΠΊ06]1 
ΘΠρβθοβ 5101 αυϊάθιη ποπάπιπι Δ]1π4 ΘΧΟΙΊΡΙυΠῚ ΟΟΟΙΓΓΙ556. δἱΐ 
ΗἩδιπάοτῇ ἴῃ ργοοοτηΐο δα] οηἷ5 σας Ρ. ΧΧΙ; [οτίαϑϑο ὥνστερ οὐχ οἱ 
πολλοὶ 5οΥἹ ΘΕ Πα ΠΤ 
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ἀρχῶν χαὶ ξυνωμοσιῶν χαὶ στάσεων τῶν ἕν τῇ πόλει 
γιγνομένων, ἡγησάμενος ἐμαυτὸν τῷ ὄντι ἐπτιξιλέστερον 
εἶναι ἢ ὥστε εἰς ταῦτ᾽ ἰόντα σῴζεσϑαι, ἐνταῦϑα μὲν οὐχ 
ἢα, οἱ ἐλϑὼν μήτ ὑμῖν μήτε ἐμαυτῷ ἔμελλον μηδὲν ὄφελος 
εἶναι, ἐπὶ δὲ τὸ ἰδίᾳ ἑ ἕχαστον [ἰὼν] εὐεργετεῖν τὴν μεγί- 
στην εὐεργεσίαν, ὡς ἐγώ φημι, ἐνγταῦϑα ἣα, ἐττιχειρῶν 
ἕχαστον ὑμῶν πείϑειν μὴ πρότερον μήτε τῶν ἑαυτοῦ 
μηδενὸς ἐπιμελεῖσθαι, πρὶν ξαυτοῦ ἐπιμεληϑείη, ὅπως 
ὡς βέλτιστος καὶ φρονιμώτατος ἔσοιτο, μήτε τῶν τῆς 
πόλεως, πρὶν αὐτῆς τῆς πόλεως, τῶν τὲ ἄλλων οὕτω 

χατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπιμελεῖσθαι" τέ οὖν εἶμι ἄξιος 
παϑεῖν τοιοῦτος ὦν; ἀγαϑόν τι, ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι, εἰ 
δεῖ γε χατὰ τὴν ἀξίαν τῇ ἀληϑείᾳ τιμᾶσϑαι" καὶ ταῦτά 
γ8 ἀγαϑὸν τοιοῦτον, ὃ τι ἂν πρέποι. ἐμοί. τί οὖν πρέπει 
ἀνδρὶ σεένητι εὐεργέτῃ, δεομένῳ ἄγειν σχολὴν ἐπὶ τῇ 
ὑμετέρᾳ παραχελεύσει; οὐχ ἔσϑ' ὅ τι μᾶλλον, ὦ ἄνδρες 
ἀιϑηναῖοι, πρέπει οὕτως, ὡς τὸν τοιοῦτον ἄνδρα ἐν 
σιρρυτανείῳ σιτεῖσϑαι, πολύ γε μᾶλλον ἢ εἴ τις ὑμῶν 
ἵππῳ ἢ ξυνωρίδι ἢ ζεύγει νενίχηχεν Ὀλυμπίασιν. ὁ μὲν 
γὰρ ὑμᾶς σγοιξῖ, πὰς κὰ δοχεῖν [εἰναι], ἐγὼ δὲ εἶναι" 
χαὶ ὃ μὲν τροφῆς οὐδὲν δεῖται, ἐγὼ δὲ δέομαι. εἰ οὖν 
δεῖ με χατὰ τὸ δίχαιον τῆς ἀξίας τιμᾶσϑαι, τούτου τι- 
μῶμαι, ἕν πρρυτανείῳ σιτήσεως. 

ΧΟΧΥΊΤΙ, Ἴσως οὖν ὑμῖν χαὶ ταυτὶ λέγων σχιαραπλησίως 
δοχῶ λέγειν ὥστιερ σεερὶ τοῦ οἴχτου χαὶ ̓ τῆς ἀντιβολήσεως, 
ἀπαυϑαδιζόμενος" τὸ δὲ οὐχ ἔστιν, 7) Ιϑηναῖοι, τοιοῦ- 
τον, ἀλλὰ τοιόνδε μᾶλλον. πέπεισμαι ἐγὼ ἑχὼν εἶναι 
μηδένα ἀδικεῖν ἀνϑρώπων, ἀλλὰ ὑμᾶς τοῦτο οὐ σείϑω" 
ὀλίγον γὰρ χρόνον ἀλλήλοις διειλέγμεθα" ἐπεί, ὡς ἐγῴμαι, 
εἰ ἣν ὑμῖν όμος, ὥσπερ χαὶ ἄλλοις ἀνθρώποις, περὶ 
ϑανάτου μὴ μίαν ἡμέραν μόνον χρίνειν, ἀλλὰ πολλᾶς, 

2 ταῦτα το ταν ̓: ταῦτ᾽ ὄντα ΒΕῈ! | σώξ. ΒΕΕα! 4 μα Ἐ; οἱ 
ΙΏΟΧ [ οἵ ΒΕΑΙ: 5 ἰὼ» Ἰπο]αθιὲ ΜΘ, νάε δίπάιθη ἢ. 35 
6 ἐνταῦϑα ἢα ἜΣΩΣΕΝ ἩδΙτηδπῇ | ἐπιχειρῶ Ῥγατήπποσ Ζοἰἐσοῖγ. ἔν, 
ϑίουυ. αγτηη. νΟΙ. 15 (1864) Ρ- 47γ0 [ ἐπιχειρῶν --- ἐπιμελεῖσϑ'αε 
ἴῃ τ85. Εἰ τι εἰμε Β: εἰμιὲὶ ΕΒ. 12 δῖ συτῃ το φαοάδιῃ ΒΕΚΚΟΓΥ: 
δέ ΒΕάΙ!, δή ἘἙ 1 τιμᾶσϑαι οσὐτὰ ΠΡτο αποάδπὶ ΒΕΚΚοΥ: τεμᾶσϑε 
ΒΕΡΑ͂Ι 16 παρακελεύει Ἐ;, ΠΟΥ. 6 μᾶλλον ἀ6]εν ΜαυαρΊα5, δὲ 
νἀθ σϑαρτα 328Βισἠ 19 ὀλυμπιάσιν ΒΕΕᾺΙ, 5εἀ 1 ἴῃ τὰ5. Ε' 20 εἶναι 
100 1510 ΗΕΥΠΊΔΠΗ 23 ἐν ΒΕ6Ι; τῆς ἐν Ἐ 26 ἀπαυϑαδιξόμενος 
ΒΕ: ἀπαυϑαδιαζόμενος Ε, 564 α δηίεα ζ ἴῃ 145.,) ἀπαυϑιζόμενος α1] 
ὦ ἀϑηναῖοι ΒΕ ΑΙ: ὦ ἄνδρες αἀϑηναῖοι Τὶ 
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ἐπείσϑητε ἄν" νῦν δ᾽ οὐ ῥάδιον ἐν χρόνῳ ὀλίγῳ μεγάλας 
διαβολὰς ἀπολύεσϑαι. πεπεισμένος δὴ ἐγὼ μηδένα ἀδι- 
χεῖν πολλοῦ δέω ἐμαυτόν 7 ἀδικήσειν. χαὶ κατ᾽ ἐμαυτοῦ 
ἐρεῖν αὐτός, ὡς ἄξιός εἰμί του καχοῦ, καὶ τιμήσεσϑαι 
τοιούτου τινὸς ἐμαυτῷ, τί δείσας; ῃ μὴ πάϑω τοῦτο, οὗ 
Μέλητός μοι τιμᾶται, ὃ μὴν οὐκ εἰδέναι οὔτ᾽ εἰ ἀγαϑὸν 

οὔτ᾽ εἶ χαχόν ἐστιν; ἀντὶ τούτου δὴ ἕλωμαι ὧν εὖ οἷδ᾽ 
ὅτι χαχῶν ὄντων, τοῦ τιμησάμενος; πότερον δεσμοῦ; χαὶ 
τί μὲ δεῖ ζῆν ἐν δεσμωτηρίῳ, δουλεύοντα τῇ ἀεὶ καϑιστα- 
μένῃ ἀρχῇ [, τοῖς ἕνδεχα ; ἀλλὰ » χρημάτων, καὶ δεδέσϑαι 
ἕως ἂν ἐκτίσω; ἀλλὰ ταὐτόν μοί ἔστιν, ὅπερ γῦν δὴ 
ἔλεγον" οὐ γὰρ ἔστι μοι χρήματα, ὁπόϑεν ἐχτίσω. ἀλλὰ 
δὴ φυγῆς τιμήσωμαι; ἴσως γὰρ ἂν μοι τούτου τιμήσαιτε. 
πολλὴ μεντᾶν μι8 φιλοψυχία ἔχοι, εἰ οὕτως ἀλόγιστός 
εἶμι, ὥστε μὴ δύνασϑαι λογίζεσϑαι, ὅτε ὑμεῖς μὲν ὄντες 
πολῖταί μου οὐχ οἷοί τε ἐγένεσϑε ἐνεγχεῖν τὰς ἐμὰς δια- 
τριβὰς χαὶ τοὺς λόγους, ἀλλ᾽ ὑμῖν βαρύτεραι γεγόνασιν 
χαὶ ἐπιφϑονώτεραι, ὥστε ζητεῖτε αὐτῶν νυνὶ ἀτταλλαγῆς- 
γαι, ἄλλοι δὲ ἄρα αὐτὰς οἴσουσι ὁᾳδίως; πολλοῦ γε δεῖ, 
( “Ιϑηναῖοι. χαλὸς οὖν ἂν μοι ὃ βίος εἴη ἐξελϑόντι 
τηλικῷδε ἀνϑρώπῳ ἄλλην ἐ ἐξ ἄλλης στόλεως ἀμειβομένῳ 
χαὶ ἐξελαυνομένῳ ζῆν. δὺ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι, ὅστοι ἂν ἔλϑω, 
λέγοντος ἐμοῦ ἀχροάσονται οἱ γέοι ὥσπερ ἐνθάδε" χἂν 
μὲν τούτους ἀπελαύνω, οὗτοι ἐμὲ αὐτοὶ ἐξελῶσι, πείϑον- 

1: νῦν --- 3 γε ἴῃ τ45. Εἰδὲ ε΄ 42 δὴ ΒΕΑΙ; δ᾽ Ε| ἐγὼ ἑκὼν εἶναι 
ἩοδηΘΡΕΕΙς δηϊπγαάν. οΥ. Ρ. 39 4 ἄξιος εἴην ( οὔνεΐί πον. βοΐ. 
Ῥ- 335 (ὭΠΕΠΊΟ5. νΟ]. 6 (1857) Ῥ.- τ75) } τοῦ Β: τοῦ ἘΡΑΙΙ τιμήσεσϑαι 
183 βσδα σϑαιὶ 1ῃ δσ ον τιμήσας Ε 5 ἐμαυτῷ Ὁ: ἐμαυτὸν ΕαᾺΙ [ἢ ἢ Ἷ: ἢ 

ἘΈΡΑ! ἱ οὗ Β, 564 δ ἴῃ τηαῦσ. δα." 7.ἕλωμαι ΒΕΔ: ἕλωμαί τι Ἑὶ 
8τοῦ Μείβουτηις. μοπδηυνοΙ. 23 (τ868)Ρ.378": τούτου ΒΕΒ! τοτοῖς 
ἕνδεκα ἀοἸ]αν! ραν οἴ. Ηοβηερεεκ ΔΕ Δ αν. ΟΥΐ. Ρ.39 11 νῦν 
δὴ ΒΕᾺ!: δὴ νῦν ΕΒ 12 ἐστί Β | χρήματα Ἰπο51: ΗἸτΘΟΠΙσ 13 τι- 

μήσωμαι Β: τεμήσομαι ἘΞ ΑΙ] τεμήσαιτε ΒῈ;; τιμήσητε Ἐ᾿, τιμήσετε αἴ 
14 ροϑβί ἔχοι ααά. ἴῃ ἰεχία ὦ ἄνδρες ἀϑηναῖοι Ἐ, σιιρτα νούϑαπι 43] 
ἀλόγιστος εἴην (οὐαί πον. ἰεοΐ. Ρ. 335 (ΠΊΠΕΙηο05. νο]. 6 (1857) 
Ῥ- 175), δ νϊάς Ῥτοίαρ. 340 Ε τ μὴ ἀα]εν!ξ ἩοζηΡΟΥ 16 ἐγέ- 
νεσϑε Ἐ-, 564 ε Εχίγεμηδ 1" Χ85.,) Οὐη. Ἐ' 17 γεγόνασιν Β: γεγόνασι 

ἘΕᾺΑ͂Ι, 56α σε ἴῃ τὰϑ. Εὶ 19 ἄραΒ| ῥᾳδίως οὐτὰ Ξῖσηο ἱπίθυσορα- 
εἰοπῖϑ 50 τ ρϑι ἩἨοοηΘΌςΘΚ δηϊπηδάν. οΥΙ. Ρ. 39 ςἴ. ΕἸΠΟΚῊ ῬΠΙ]οΙορ. 
νΟΪ. 15 (1860) Ρ. 344 20 ὦ ἀϑηναῖοι ΒΕ4!: ὦ ἄνδρες ἀϑηναῖοι Ε, 
21 ἄλλης ΒΕΕΑΙ; ἄλλης πόλιν οσὐτὰ Ἰἰῦτο ὑπὸ ΒοΚΚοῖ, δὲ πόλιν 
1ζθυαση εἰσ θπάπιπὶ 6556 νας ΕἸΡΕΙηΡ 24 ἐμὲ ΒΕαϊ; μὲ ἘΠ 
ἐξέλωσι Ἐ 

6 
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Ἑ τὲς τοὺς πρεσβυτέρους" ἐὰν δὲ μὴ ἀπελαύνω, οἱ τούτων 

θὃ 

πατέρες τὲ χαὶ οἰχεῖοι δι αὐτοὺς τούτους. 
ΧΧΥΠ,Ι. Ἴσως οὖν ἂν τις εἴποι" σιγῶν δὲ χαὶ ἡσυχίαν 

ἄγων, ὠ Σώχρατες, οὐχ οἷός τ' ἔσει ἡμῖν ἐξελθὼν. ζῆν; 
τουτὶ δή ἐστι πάντων χαλεττώτατον πεῖσαί τινας ὑμῶν. 
ἐάν τὲ γὰρ λέγω ὅτι τῷ ϑεῷ ἀπειϑεῖν τοῦτ᾽ ἐστὶν καὶ 
διὰ τοῦτο ἀδύνατον ἡσυχίαν ἄγειν, οὐ πείσεσϑέ μοι ὡς 
εἰρωνευομένῳ᾽" ἐάν τ᾽ αὐ λέγω ὃ ὅτι καὶ τυγχάνει μέγιστον 
ἀγαϑὸν ὃν ἀνθρώπῳ τοῦτο, ἑκάστης ἡμέρας περὶ ἀρετῆς 
τοὺς λόγους χοιεῖσϑαι χαὶ τῶν ἄλλων, περὶ ὧν ὑμεῖς 
ἐμοῦ ἀχούετε διαλεγομένου χαὶ ἐμαυτὸν χαὶ ἄλλους 
ἐξετάζοντος, ὃ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνϑρώπῳ, 
ταῦτα δ᾽ ἔτι ἧττον πείσεσϑέ μοι λέγοντι. τὰ δὲ ἐ ἔχει μὲν 
οὕτως, ὡς ἐγώ φημι, ὦ ἄνδρες, πείϑειν δὲ οὐ ὁᾳδιον. 
χαὶ ἐγὼ ἅμα οὐκ εἴϑεσμαι ἐμαυτὸν ἀξιοῦν καχοῦ οὐδενός. 
εἰ μὲν γὰρ ἣν μοι χρήματα, ἑτιμησάμην ἂν χρημάτων 
ὅσα ἔμελλον ἐχτίσειν᾽ οὐδὲν γὰρ ἂν ἐβλάβην" νῦν δέ -- 
οὐ γὰρ ἔστιν, εἰ μὴ ἄρα ὅσον ἂν ἐγὼ δυναίμην ἐχτῖσαι, 
τοσούτου βούλεσϑέ μοι τιμῆσαι. ἴσως δ᾽ ἂν δυναίμην 
ἐχεῖσαι ὑμῖν μνᾶν ἀργυρίου" τοσούτου οὖν τιμῶμαι. 
Πλάτων δὲ ὅδε, ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι, καὶ Κρίτων καὶ 
Κριτόβουλος χαὶ πολλόδωρος χελεύουσέ μι8 τριάκοντα 
μνῶν τιμήσασϑαι, αὐτοὶ δ᾽ ἐγγυᾶσϑαι" τιμῶμαι οὖν 
τοσούτου, ἐγγυηταὶ δὲ ὑμῖν ἔσονται τοῦ ἀργυρίου οὗτοι 
ἀξιόχρεῳ. 

ΧΧΙΧ. οΟὐ πολλοῦ γ᾽ ἕνεχα χρόνου, ὦ ἄνδρες ϑη- 
γαῖοι, ὄνομα ἕξετε χαὶ αἰτίαν ὑπὸ τῶν βουλομένων τὴν 
πόλιν λοιδορεῖν, ὡς Σωχράτη ἀπεχτόνατε, ἄνδρα σοφόν" 
φήσουσι γὰρ δὴ με σοφὸν εἶναι, εἰ χαὶ μὴ εἰμί, οἱ βου- 

1: ἀπελαύνω Ἰπο]α51. Ἡ τϑομὶρ 2 οἰκεῖοι καὶ Βαϊ, 564 καὶ Ρυη- 
οἵδ ποίδίιπ ἰη 4 43 ἂν οὺν εἴποι τις Η]Υ5ΟΠΙΡ | ἐδ ΒΕ 41: τὲ Ε 
4 ἔσει Β: ἔσῃ ἘΕαϊ - 6 ἐστι Β, ἔστε αἴ, ἐστὶ ΕΒ . τοῦτο ΒΕΑΙ: 
τοῦτ᾽ ΕΊῚ μου αἰ, οοΥτ. 45 8 αὖ ΒΕαΙ: αὖϑις Ἐ, 9 ὃν οτη. Εὶ 
το ὑμεῖς Ε,, 5684 υ 1ῃ 785. 11 ἠκούετε Ἐ, 13 δ᾽ τὸ Κα. δον Ρ 
14 ( ῥάδιον Β, 564 ἃ ΒΈΠΡΙΆ νΘΥΒΙΠΠ ΤΏΔΉ1Ι 5815 νϑίιβίᾶ ααα. Ῥ, ῥάδια Ἐ 
15 ἐγὼ ἅμα ἜΕαΙ: ἐγὼ ἅμ᾽ Ἐ, 5ε4 ὡ ἀμ ἴῃ Υτὰ5.. 17 ἔμελον ἘΠ] ἐκτί- 
σειν Ἐ;, 564 εἰ ἴῇ Γ85. τὸ ἐστιν ΒΕΕΑΙ 19 μοι ΒΕ: με Εα]ὶ, 
566 ε 6χ διηξῃηά. 41 20 ἐκτῖσαι Β: ἐκτίσαι ἘΞ ΑΙ [ὑμῖν ΒΕῈΙ; ὑμῖν 
που Ἐὶ 23 ἴῃ ἐγγυᾶσϑαι εἴ Τὴοχ ἴῃ ἐγγυηταὶ Παθεΐ υ ἴῃ τὰ5. Β 
24 δὲ ΒΕά1: δ᾽ Εὶ 26 γ ΒΕ: γε Ἑα! 28 πόλιν 1. Ἐ,, 564 λὲν λ. 
ἴῃ γᾶ5. [ σωκράτη  Ἐ,  ἀπεκτονήκατε Τ᾿ 29 ἰῇ φή νοΥΡὶ φήσουσι 
ἀ6β:η ἃ, σουσι Ἰίαταπη βουρϑὶ Π | δή με ῈΕ: οὔ. Ε᾽, δὴ 

σι 

ΙΟ 

15 

25 



ΙΟ 

15 

20 

25 

80 ΑἈΑΠΟΛΌΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 9 

λόμενοι ὑμῖν ὀνειδίζειν. εἶ οὖν περιεμείνατε ὀλίγον χρόνον, 
ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου ἂν ὑμῖν τοῦτο ἐγένετο" ὁρᾶτε γὰρ δὴ 
τὴν ἡλικίαν, ὅτι πόρρω ἤδη ἐστὶ τοῦ βίου, ϑαγνάτου δὲ 
ἐγγύς. λέγω δὲ τοῦτο οὐ πρὸς πάντας ὑμᾶς, ἀλλὰ πρὸς 
τοὺς ἑμοῦ καταψηφισαμένους ϑάνατον. λέγω δὲ καὶ τόδε 
πρὸς τοὺς αὐτοὺς τούτους. ἴσως μι8 οἴεσϑε, ὦ ἄνδρες, 
ἀπορίᾳ λόγων ἕξαλωχέναι τοιούτων, οἷς ἂν ὑμᾶς ἔπεισα, 
εἰ μην δεῖν ἅπαντα ποιεῖν καὶ λέγειν, ὥστε ἀποφυγεῖν 
τὴν δίχην. πολλοῦ γε δεῖ. ἀλλ᾽ ἀπορίᾳ μὲν ἑάλωχα, οὐ 
μέντοι λόγων, ἀλλὰ τόλμης καὶ ἀναισχυντίας καὶ τοῦ 
ἐϑέλειν λέγειν πρὸς ὑμᾶς τοιαῦτα, οἵ ἂν ὑμῖν ἥδιστα ἦν 
ἀχούειν, ϑρηνοῦντός τέ μου χαὶ ὀδυρομένου χαὶ ἄλλα 
ποιοῦντος χαὶ λέγοντος πολλὰ καὶ ἀνάξια ἐμοῦ, ὡς ἐγώ 
φημι" οἷα δὴ καὶ εἴϑισϑε ὑμεῖς τῶν ἄλλων ἀχούειν. ἀλλ᾽ 
οὔτε τότε φήϑην δεῖν ἕνεχα τοῦ κινδύνου τιρᾶξαι οὐδὲν 
ἀνελεύϑερον, οὔτε νῦν μοι μεταμέλει οὕτως ἀπολογησα- 
μένῳ, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον αἱροῦμαι ᾧδε ἀπολογησάμενος 
τεϑνάναι ἢ ἐχείνως ζῆν. οὔτε γὰρ ἐν δίκῃ οὔτ᾽ ἐν ττολέμῳ 
οὔτ᾽ ἐμὲ οὔτ᾽ ἄλλον οὐδένα δεῖ τοῦτο μηχανᾶσϑαι, ὅττως 
ἀποφεύξεται πᾶν ποιῶν ϑάνατον. χαὶ γὰρ ἐν ταῖς μάχαις 
πολλάχις δῆλον γίγνεται ὅτε τό γε ἀποϑανεῖν ἂν τις 
ἐχφύγοι καὶ ὅπλα ἀφεὶς χαὶ ἐφ᾽ ἱκετείαν τραπόμενος τῶν 
διωχόντων᾽ χαὶ ἄλλαι μηχαναὶ πολλαί εἰσιν ἐν ἑχάστοις 
τοῖς κινδύνοις, ὥστε διαφεύγειν ϑάνατον, ἐάν τις τολμᾷ 
πᾶν ποιεῖν χαὶ λέγειν. ἀλλὰ μὴ οὐ τοῦτ᾽ ἢ χαλεπόν, ὦ ἂν- 
δρες, ϑάνατον ἔχφυγεῖν, ἀλλὰ πολὺ χαλετεώτερον ττονηρίαν" 

99 
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ϑᾶττον γὰρ ϑανάτου ϑεῖ. χαὶ γνγῦν ἐγὼ μιὲν ἅτε βοαδὺς Β 
" 

18 οὔτε γὰρ --- 27 ϑανάτου Θ:οΡ. Βοπερ. 7, 77 

τι οὖν ΒΗΕ: γοῦν ἘΞ 2. ἐγένετο ΒΕ: ἐγένετο ἐμέ τε τεϑνάναι 
δὴ Ἐ, ἐμὲ τεϑνάναι ἴῃ τηδγρ. Δ44. ἃ | δὴ ΒΕ: εἰς Ἑ 3 ἐστὶ» 1Ὁ 
ς καὶ τόδε -- ἄνδρες ἴῃ τά 5. 5ογϊρϑὶϊ ἃ 6 ὦ ἄνδρες ΒΕΔ: ὦ ἀν- 
δροες ἀϑηναῖοι Ἐ, ἡ ἀπορία Ὁ 8 λέγει Τὺ τ οοῦῖν 9 τὴν 
δίχην Ἰπο] 51: ΗἸγβοῃῖρς το τοῦ ΒΌΕ: τοῦ μὴ ἘΡ 11 οἷ᾽ ἂν 
ΒΕᾺ: οὗ ἂν 1), οἷα Ἐ | ὑμῖν ΒΕ: ὑμῖν μὲν Ἐ,} ἥδιστα ΒΕ: ἥδιστ᾽ 
ἂν Εὶ 12 ϑιρηναῦνεύς τέ ΒΕ; ϑρηνοῦντος ἘΒ 13 λέγον 1). 
οοῖ ἃ 14 εἴϑιστε 1), 56ἃ στε Ἰῃ Τά5. 16 ἐλεύϑερον 1)., ΠΟΥ. ἀ 
17 ὧιδε Β: ὧδε ὉΕΕ ἶ ἀπολογησάμενος ΘΈΙ: ἀπολογησόμενος Β 
18 τεϑνᾶναι 1), οοττ. ἃ 19 οὔτε ἐμὲ Ἐ, οὔτε ἀλλον ΠῈΣ 20 δά 
ποιῶν, αἱ νἱάοταν, ἴῃ πγᾶγρ.. οὖν Δ44, Ὁ 21 γίνεσθαι Ἐ] γε Ὁ, 
564 γ ἴῃ ταβ. ἄν ΒΠ) Εν, αἱ 1Ἰη σοάϊοςα Α 5ίοβαθρι: ῥᾷον ἂν Εὀ 22 ἐκ- 
φύγκππ 1), ἐκφύγη ἃ Ἷ προτραπόμενος Ἐ,, 564 προ Ρυηοί5. ποΐδίι 
23 μηχαναὲ πολλαί Β])Ε᾽:; πολλαὶ μηχαναὶ Ἐὶ 25 ὦ ἄνδρες ΠΕ: ὦ 
ἄνδρες ἀϑηναῖοι Ἐ, τοῆπρεηθ Ὁ πολὺν Ὁ 27 ϑάνατον Ὁ, ςοτῖ. 4 
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ὧν χαὶ πρεσβύτης ὑπὸ τοῦ βραδυτέρου ἑάλων, οἱ δ᾽ ἐμοὶ 
χατήγοροι ἅτε δεινοὶ χαὶ ὀξεῖς ὄντες ὑπὸ τοῦ ϑάττονος, 
τῆς χαχίας. καὶ νῦν ἐγὼ μὲν ἄπειμι ὑφ᾽ ὑμῶν ϑανάτου 
δίχην ὄφλων, οὗτοι δ᾽ ὑπὸ τῆς ἀλῃ )ϑείας ὠφληκχότες 
μοχϑηρίαν χαὶ ἀδικίαν. καὶ ἐγώ τὸ τῷ τιμήματι ἐμμένω 5 
χαὶ οὗτοι. ταῦτα μέν που ἴσως οὕτως χαὶ ἔδει σχεῖν, χαὶ 
οἶμαι αὐτὰ μετρίως ἔχειν. 

ΧΧΧ, Τὸ δὲ δὴ μετὰ τοῦτο ἐπιϑυμῶ ὑμῖν χρησμῳ- 
ς δῆσαι, ὦ καταψηφισάμενοί μου" χαὶ γάρ εἶμι ἤδη ἐγν- 

ταῦϑα, ἐν ᾧ μάλιστα ἄνϑρωποι χρησμῳδοῦσιν, ὅταν τὸ 

μέλλωσιν ἀποϑανεῖσϑαι. φημὶ γάρ, ὦ ἄνδρες, οὶ ἐμὲ 
ἀπεχτόνατε, τιμωρίαν ὑμῖν ἥξειν εὐθὺς μετὰ τὸν ἐμὸν 
ϑάνατον πολὺ χαλεττωτέραν νὴ Δία ἢ οἵαν ἐμὲ ἀπεχτό- 
γατξ᾽ νῦν γὰρ τοῦτο εἰργάσασϑέ με οἰόμενοι ἀπαλλάξε- 
σθαι τοῦ διδόναι ἔλεγχον τοῦ βίου, τὸ δὲ ὑμῖν πολὺ τ- 
ἐναντίον ἀποβήσεται, ὡς ἐγώ φημι. πλείους ἔσονται 

9) ὑμᾶς οἱ ἐλέγχοντες, οὺς νῦν ἐγὼ κατεῖχον, ὑμεῖς δὲ οὐκ 
ἠσϑάνεσϑε" χαὶ χαλεπώτεροι ἔσονται ὅσῳ νεώτεροί εἶσιν, 

ΠῚ 9 » - ΄ Χ ’ 2 , Ἷ 
χαὶ ὑμεῖς μᾶλλον ἀγαναχτήσετε. εἰ γὰρ οἴεσϑε ἀποχτεί- 

7, - ΄“- λ » ἰ γονγτὲς ἀνϑρώπους ἐπισχήσειν τοῦ ὀνειδίζειν τινὰ ὑμῖν 20 
[42 9 2 - - 2 3 - »- { Ξ 2 ΄ 3 2 ' 

ὁτι οὐχ ὀρϑῶς ζῆτε, οὐκ ὀρϑῶς διανοεῖσϑε" οὐ γὰρ ἐσϑ 
«“ ς 2 Ν 5 ΄ Χ 27 7 ΕΣ 7 

αὐτὴ ἢ ἀπαλλαγὴ οὔτε πάνυ δυνατὴ οὔτε χαλή, ἀλλ 
ἐχείνη καὶ χαλλίστη χαὶ δᾷάστη, μὴ τοὺς ἄλλους κολούειν, 
ἀλλ᾽ ἑαυτὸν παρασχευάζειν ὅπως ἔσται ὡς βέλτιστος. β 
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ταῦτα μὲν οὖν ὑμῖν τοῖς καταψηφισαμένοις μαντευσά- 525 
μενος ἀπαλλάττομαι. 

ἙΕἙ ΦΧΚΧΧΧΙ. Τοῖς δὲ ἀποψηφισαμένοις ἡδέως ἂν διαλε- 

1 οἱ 1), 56Ἁ ἑ ἴῃ τ85. [ δ᾽ ἐμοὶ Β9Ε; δέ μου Ἐὶ 3 τῆς κακίας 
1Π0] 510 Η Το ῃρ᾽ Ι νῦν Β9Ε: νῦν Ἶ ΕἼ | ὑφ᾽ ὑμῶν ἘΠ: οπη. 1), Βιρτα 
νεγϑιη Δ 4. 4, ἀφ᾽ ὑμῶν ΒΕ δ᾽ Β9Ε: δὲ ΕἼ] ὠφληκότες ἘΕῸ: 
ὀφληκότες ΒῸ καὶ ἐγώ τε ἘΠ ἔγωγε ΒΙ)ΕΕῚ ἐμμενῶ Η]ΓΞΟΒΙΡ 
6 μέν ΒΕ: μὲν οὖν Ἐ, εἴ ἴῃ τηατρ. 844. Ὁ] οὕτως ΒΌΕΕ 8 ἐπι- 
ϑυμῶ 1), 564 , οχ ΕἸηςφηά, | ὑμῖν 1), 564 ἴν εχ εη6η6. ο ὦ 1Ὁ) 
ΤΟ μάλιστα 1 Ὅταη: ἣν μιάλεστ᾽ Ε | ὅταν μέλλωσιν ἀποϑανεϊοϑθαιϊ 1η- 
οἸαδ51: Η!γβοῆΙσ 11 οἱ ἐμὲ ΒΕ: εἴ με Ἐὶ 12 ἀπεκτόνατε ΒΕ: 
ἀποκτενεῖτε τ 13 χαλεπωτέρα Τ), ΠΟΥΓ. 4] δία ΒΙΗΕΡῚ ἀπεκτόνατε 
ΒΠῈΕ, 5ε4 ἀπ οχ ὑπ σούγεοίιπη νἱἀείατ ἴῃ Ὁ: ἀπεκτείνατε Ε 14 εἰρ- 
γάσασϑε ΒΕ: εἴργασϑε ἘΠῚ με οἰόμενοι ΜΝ ΊΠΟΪΚΕΙΠΊΔΠΗ : οἰόμενοί μιε 
ΠΕ, οἰόμενοι « «- (με αἴ νἀ δία οὐαβατη) Β, οἰόμενοι ἘΣ, οἰόμενοι μὲν 
ἨδἠηδΔηη | ἀπαλλάξεσϑαι ΕΠ ΡῈ ἀπαλλάξασϑαι 9 18 νεώτ. 1), 
564 ὦ 6χΧ επ]εηά. 19 που τ ἄντε: 
1), ϑεα οντες Ἰῃ 185. 21 οὐκ ὀρϑῶς δ. ΒΕ: οὐ καλῶς ὃ. Ἐὶ 1 δια- 
νοεῖσϑε 1), 5684 ε ΘχίγοπΊα 1ῃ 185. 24 ἑαυτὸν ΒΕ: αὐτὸν Εὶ | 
26 ἀπαλάττομαι 1) ) 
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χϑείην ὑττὲρ τοῦ γεγονότος τουτουὶ πράγματος, ἐν ᾧ οἱ 
ἄρχοντες ἀσχολίαν ἄγουσι καὶ οὕττω ἔρχομαι οἱ ἐλϑόντα 
ιι8 δεῖ τεϑνάναι. ἀλλά μοι, ὦ ἄνδρες, παραμείνατε το- 
σοῦτον χρόνον" οὐδὲν γὰρ κωλύει διαμυϑολογῆσαι πρὸς 
ἀλλήλους, ἕως ἔξεστιν. ὑμῖν γὰρ ὡς φίλοις οὖσιν ἔπι- 
δεῖξαι ἐθέλω τὸ νυνί μοι ξυμβεβηκὸς τί ποτε νοξῖ. ἑμοὶ 
γάρ, ὦ ἄνδρες δικασταί --- ὑμᾶς γὰρ δικαστὰς χαλῶν ὀρϑῶς 
ἂν καλοίην --- ϑαυμάσιόν τι γέγονεν. ἢ γὰρ εἰωϑυϊῖά μοι 
μαντιχὴ [ἡ τοῦ δαιμονίου) ἐν μὲν τῷ πρόσϑεν χρόνῳ 
παντὶ πάνυ πυχνὴ ἀεὶ ἣν χαὶ πάνυ ἐπὶ σμικροῖς ἐναντιου--: 
μένη, εἴ τι μέλλοιμι μὴ ὀρϑῶς πράξειν" γυνὶ δὲ ξυμβέβηκχέ 
μοι, ἅεερ ὁρᾶτε χαὶ αὐτοί, ταυτὶ ἃ 7ὲ δὴ οἰηϑείη ἂν τις 
χαὶ νομίζεται ἔσχατα χαχῶν εἶναι. ἐμοὶ δὲ οὔτε ἐξιόντι 
ἕωϑεν οἴχοϑεν ἠναντιώϑη τὸ τοῦ ϑεοῦ σημεῖον, οὔτε 
ἡνίχα ἀνέβαινον ἐνταυϑοῖ ἐπὶ τὸ δικαστήριον, οὔτε ἐν τῷ 
λόγῳ οὐδαμοῦ μέλλοντέ τι ἐρεῖν" χαίτοι ἐν ἄλλοις λόγοις 
πολλαχοῦ δή μξε Πν λέγοντα μεταξύ" γῦν δὲ οὐδαμοῦ 
περὶ ταύτην τὴν πρᾶξιν οὐτ᾽ ἐν ἔργῳ οὐδενὶ οὔτ᾽ ἐν λόγῳ 
ἡναντίωταί μοι. τέ οὖν αἴτιον εἶναι ὑπολαμβάνω; ἐγὼ 
ὑμῖν ἐρῶ" χινδυνεύει γάρ μοι τὸ ξυμβεβηχὸς τοῦτο ἀγα- 
ϑὸν γεγονέναι, καὶ οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως ἡμεῖς ὀρϑῶς ὑπολαμ- 
βαάνομεν, ὅσοι οἰόμεϑα χαχὸν εἶναι τὸ τεϑνάναι. μέγα 
μοι τεκμήριον τούτου γέγονεν" οὐ γὰρ ἔσϑ'᾽ ὅπως οὐχ 
ἡναντιώϑη ἄν μοι τὸ εἰωϑὸς σημεῖον, εἰ μή τι ἔμελλον 
ἐγὼ ἀγαϑὸν πράξειν. 

ΧΧΧΙ. ἙἙννοήσωμεν δὲ χαὶ τῇδε, ὡς πολλὴ ξλπίς 
ἐστιν ἀγαϑὸν αὐτὸ εἶναι. δυοῖν γὰρ ϑάτερόν ἐστιν τὸ 
τεϑνάναι" ἢ γὰρ οἷον μηδὲν εἶναι μηδὲ αἴσϑησιν μηδε- 

26 ἐννοήσωμεν ---62,5 ἄλλον τόπον Ὑπεοάοτεξ. {πογαρευξ. Ρ. 428 Οαἰϑέ. | 
ο6 ἐννοήσωμεν ---63,γ ἔστιν δ᾽ οὔ ἘλιΞεΡ. ρσϑεραζ. ενδηῆρ. 13,τὸ | 27 δυοῖν --- 
62, 26 Ὁμήρῳ 810. βογερ.. 120, 29 

1 πράγματος ἸΠο]51: ἨΊΓΒΟΠΙΡ 5 ἄγουσιν ἸΡΟ ΒΟ ἸΘ ΘΟΣΤ,Ι 
43. ὦ ἄνδρες ΒΕ; ὦ ἄνδρες ἀϑηναῖοι Ἐ, 5 ὑμῖν 10), Ξεα τν εχ 
ΕΠ] 6η6. 6 μοι ἃ: με Ὁ [ συμβ. Ἐς, υὖ ἴῃ νΕΥδ. 11 εἴ 20 9 ἢ 
τοῦ δαιμονίου ἀφ]ονι ΘΟΠ] οἰ ΘΙ ΠΠΔΟΠΟΙ 12 μοι ΟῚ ΟΥη. τι ΒΘΙΓΚΟΥ 
αἰ Ε τ ἐνταυϑὶὴὶ 1), (οΥΥ. 4] ἐπὲ τὸ δικαστήριον 1Πο] 510 ἩἸΥβο δ] 
οὔτε ΒΕ: οὐτ᾽ Ε 16 οὐδαμοῦ ΒΌΕ: οὐδενὶ Ἐ| μέλλοντι τι 
ΒΈΕΡῸ: μέλλοντι Β 17 νῦν ΒΌΕΕ 18 ταύτην Ἐά: αὐτὴν 
ΒΕ 19 ἠἡναντίωταί Β1)Ε; ἠναντιώϑη Ἐ, ἊΣ τεϑνᾶναι. Ἐν 
ΠΟΥΥ. ἃ, αἰ ἴῇ νεῦϑιι 28 23 τούτου ΒΠΕ: τοῦτο Ἐ, 56 ὡς Ὀὶς 
βουϊροὶς ἢ 47 ἐστι (ν εγᾶ58) Β: ἐστε ΕΒ 4248 ἢ εχ εἰηδπά. :] 
μηδὲν ΒΌΏΕΕ: μηδέν τι ὙΠαοοάογείιβ, Ἐπ Ρια5; ᾿ηας μηδὲν ἔτι 
Ηεϊηάοτῇ | μηδὲ ΒΕ; μὴδ᾽ Ε 
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μίαν μηδενὸς ἔχειν τὸν τεϑνεῶτα, ἢ χατὰ τὰ λεγόμενα 
μεταβολή τις τυγχάνει οὖσα χαὶ μετοίχησις τῇ ψυχῇ [τοῦ 
τόπου τοῦ] ἐνθένδε εἰς ἄλλον τόπον. χαὶ εἴτε μηδεμία 
αἴσϑησίς ἐστιν, ἀλλ᾽ οἷον ὕπνος, ἐπειδάν τις καϑεύδων 
μηδ᾽ ὄναρ μηδὲν ὁ ὁρᾷ, ϑαυμάσιον χέρδος ἂν εἴη ὃ ϑάνα- 
τος. ἐγὼ γὰρ ἂν οἶμαι, εἴ τινὰ ἐχλεξάμενον δέοι ταύτην 
τὴν γύχτα, ἐν ἡ οὕτω χατέδαρϑεν, ὥστε μηδὲ ὦ ὄναρ ἰδεῖν, 
χαὶ τὰς ἄλλας νύχτας τε χαὶ ἡμέρας τὰς τοῦ βίου τοῦ 

ἑαυτοῦ ἀντιπαραϑέντα ταύτῃ τῇ νυχτὶ δέοι σχεινάμενον 
εἰπεῖν, πόσας ἄμεινον χαὶ ἥδιον ἥμερας χαὶ νύχτας ταύ- 
της τῆς νυχτὸς βεβίωχεν ἐν τῷ ξαυτοῦ βίῳ, οἶμαι ἂν μὴ 
ὅτι ἰδιώτην τινά, ἀλλὰ τὸν μέγαν βασιλέα εὐαριϑμήτους 
ἂν εὑρεῖν αὐτὸν ταύτας πρὸς τὰς ἄλλας ἡμέρας χαὶ 
γύχτας. εἶ οὖν τοιοῦτον ὃ ϑανατός ἔστιν, χέρδος ὃ ἔγωγε 
λέγω" καὶ γὰρ οὐδὲν πιλείων ὃ πᾶς χρόνος φαίνεται οὕτω 
δὴ εἶναι ἢ μία γύξ. εἰ δ᾽ αὖ οἷον ἀποδημῆσαί ἐστιν ὃ 
ϑάνατος ἐνθένδε εἰς ἄλλον τόττον, χαὶ ἀληϑῆ ἔστιν τὰ 
λεγόμενα, ὡς ἄρα ἐχεῖ εἶσιν ἅπαντες οἱ τεϑνεῶτες, τι 
μεῖζον ἀγαϑὸν τούτου εἴη ἂν, ὦ ἄνδρες δικασταί; εἰἶ 
γάρ τις ἀφικόμενος εἰς Ἅιδου, ἀπταλλαγεὶς τούτων τῶν 
φασχόντων διχαστῶν εἶναι, εὑρήσει τοὺς ἀληϑῶς δικα- 
στάς, οἵπερ χαὶ λέγονται ἐχεῖ δικάζειν, Μίνως τε καὶ 
Ῥαδάμανϑυς χαὶ Αἰαχὸς χαὶ Τριστόλεμος χαὶ ἄλλοι ὅσοι 
τῶν ἡμεϑέων δίκαιοι ἐγένοντο ἐν τῷ ἑαυτῶν βίῳ, ἄρα 
φαύλη ἂν εἴη ἣ ἀποδημία; ἢ αὖ Ὀρφεῖ ξυγγενέσϑαι 
καὶ Μουσαίῳ καὶ Ἡσιόδῳ καὶ Ὁμήρῳ ἐπὶ πόσῳ ἂν τις 
δέξαιτ᾽ ἂν ὑμῶν; ἐγὼ μὲν γὰρ πολλάκις ϑέλω τεϑνάναι, 
εἰ ταῦτ᾽ ἐστὶν ἀληϑῆ" ἐπεὶ ἔμοιγε καὶ αὐτῷ ϑαυμαστὴ 

1 τεϑνειῶτα Ἐὶ 2 τυγχάνοι 1) | μετοίκισις (ομεί ναΐ. Ἰ6οΐ, 
Ῥ- 300 τοῦ τόπου τοῦ οτὰ. ςοάθχ ὙΤΠοοάοτγεί!, Ἰηο 511 Η]ΓΒΟΠΙΡ, 
νι6 δίπαϊθη Ρ. 32, (ρει ]. ς. 3 εἴ γε ἨοΥπηΔηη 5. ὁ ΟΙΏ. 
Ἐσπβαρι5 6 " Β, 564 ἐἴη τὰ58. 7.οὕτω Ἐ, 564 ὦ ἴῃ Γ85. | μηδὲ 
ΒΡΕΕ 9 νυκτὶ εἰ αὐτὴ Επσοῦο ΗθιηΔοσῇ το πόσας ΒΕ: 
ὁπόσας ἘΞῚ 13 αὐτὸν ἸΠΟ]ι51{ ΗἰγΒΟΠὶρ | τε καὶ ΟἰΠἢ ἘσβθΡῖο Ἡεϊη- 
ἀοτί 14 ἐστικ Β]): ἐστε ἘΞ 15. πλείω 1Ὁ 16 εἴτ᾽ αὐ οὐ 
ϑίορδθο Η!ΓΞΟΒ15} ἀποδημήσαί {17 ὁϑένδε αἰ νιάδίυτγ 1), ΘΟΥΓ. ΑΙ 
ἐστε (ν εΥ458) Β: ἐστε Ὁ ΕῈ 18 εἰσιν ἅπαντες ΒΕ: εἰσὶ πάν- 
τες Εὶ τεϑνεῶτες Ε; τεϑνηῶτες Β, τεϑνειῶτες Ε;, 564 εὲ δχ 
ἐπα πα. 0 19 ἂν οἵη. Εἰ, ΒρΓα ψΟΙΒΙΙΠῚ αὐά. 6 20 τούτων ΒΌΕ: 
τουτωνὶ ΒΘ 21 ἀληϑῶς ἘΠΕ: ὡς ἀληϑῶς ἘΡ, Ἐσπ5οΡῖα5, ϑίοραθις 
25 ἢ οπ. ὴθ, διιρῖα νεΐϑυμη δαά. ἃ, νὶάς ὀειαίδη " 229. [ἡ8Β 
27 καὶ πολλώρκις Ηδοἰηάοτξ | ϑέλω ΒΕ: ἐθέλω Ἐ νιαθυνε (δ. Ῥ. 102 
28 ταῦτ᾽ ΒΕ; ταῦτά Εὶ 
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ἂν εἴη ἢ διατριβὴ αὐτόϑι, ὅπότε ἐντύχοιμι Παλαμήδει Β 
χαὶ “ἴαντι τῷ Τελαμῶνος καὶ εἴ τις ἄλλος τῶν παλαιῶν 
διὰ χρίσιν ἄδικον τέϑνηχεν, ἀντιπαραβάλλοντε τὰ ἐμαυ- 
τοῦ πάϑη πρὸς τὰ ἐκείνων. ὡς ἐγὼ οἶμαι, οὐκ ἂν ἀηδὲς 
εἴη. χαὶ δὴ τὸ μέγιστον, τοὺς ἐκεῖ ἐξετάζοντα καὶ ἐρευ- 
γῶντα ὥσπερ τοὺς ἐνταῦϑα διάγειν, τίς δὴ αὐτῶν σοφός 
ἐστιν καὶ τίς οἴεται μέν, ἔστιν δ᾽ οὔ. ἐπὶ πόσῳ δ᾽ ἂν 
τις, ὦ ἄνδρες δικασταί, δέξαιτο ἐξετάσαι τὸν ἐπὶ Τροίαν 
2 ΄ Χ ᾿ Ἁ ο; ’, ὉΧ , ἀγαγόντα τὴν πολλὴν στρατιὰν ἢ Ὀδυσσέα ἢ Σίσυφον, 
ἢ ἄλλους μυρίους ἂν τις εἴποι καὶ ἄνδρας χαὶ γυναῖχας; 
οἷς ἐχεῖ διαλέγεσθαι καὶ ξυνεῖναι χαὶ ἐξετάζειν ἀμήχανον 
ἂν εἴη εὐδαιμονίας. πάντως οὐ δήπου τούτου γε ἕνεχα 
οἱ ἐχεῖ ἀποχτείνουσι᾽ τά τε γὰρ ἄλλα εὐδαιμονέστεροί 
εἶσιν οἱ ἐχεῖ τῶν ἐνθάδε, καὶ ἤδη τὸν λοιπτὸν χρόνον 
ἀϑανατοί εἰσιν, εἴπερ γε τὰ λεγόμενα ἀληϑῆ ἐστίν. 

ΧΧΧΠΙ. ἀλλὰ καὶ ὑμᾶς χρή, ὦ ἄνδρες δικασταί, 
εὐέλπιδας εἶναι πρὸς τὸν ϑάνατον, χαὶ ἕν τε τοῦτο δια- 
γοεῖσϑαι ἀληϑές, ὅτι οὐχ ἔστιν ἀνδρὶ ἀγαθῷ χαχὸν οὐδὲν 
οὔτε ζῶντι οὔτε τελευτήσαντι, οὐδὲ ἀμελεῖται ὑπὸ ϑεῶν 
τὰ τούτου πράγματα" οὐδὲ τὰ ἐμὰ νῦν ἀπὸ τοῦ αὐτομά- 
του γέγονεν, ἀλλά μοι δῆλόν ἐστι τοῦτο, ὅτι ἤδη τεϑνάναι 
χαὶ ἀπηλλάχϑαι πραγμάτων βέλτιον ἦν μοι. διὰ τοῦτο 
χαὶ ἐμὲ οὐδαμοῦ ἀπέτρεψεν τὸ σημεῖον, καὶ ἔγωγε τοῖς 
χαταψηφισαμένοις μου χαὶ τοῖς χατηγόροις οὐ πάνυ 

1:5 τά τε --- τά ἐνθάδε Τπεοάοτεί. ἐπογαρεαξ. Ρ. 327 ὐδἱϑέ. [ 13 τά τε ---- το 
ἀλήῆϑῆ ἐστιν 50". ἤοτιερ.. τϑο, 30 ] τό ἀλλὰ καὶ --- ςο πράγματα Ὑπεοάοτει. 
ΤΕ α. Ῥ- 259 

3 ἀντιπαραβαλόντι Τὴ, σοτΐ. ἅ, ἀντιπαραβάλλοντα ϑίερΠαπις 
1ΠΟΊΒΙΟΠ6 ρΡοϑβί τέϑνηκεν ἕαοΐα σοηϊδοϊί, αἴ ἐπαπίδίϊο καὶ δὴ--- ροσδαῖ 
ΔαΙΠΠΡῚ 4 ἐγὼ οἶμαι ΒΕ: ἐγῶμαει Ἐ, [ ἀηδὴς Ἐ), ταν αἱ Μαάν!ρ 
δαάνοῖϑ. 1 Ρ. 368 5 καὶ δὴ Β9Ε: καὶ δὴ καὶ Ἐς, ἘΠ5ΘΌΙ 5 6 δὴ 
ΜΘ, νΙάς Ν. (Ὁ. Ρ. τό4ᾳ: ὧν ΒΕ, οπι. Ε, ἀρ᾽ ΘίαΠΡδυτη 7 ἐστιν 
1), ἐστεκ Β: ἐστι ΒΕ ] ἐστεκ Β]Π0): ἐστε ἘΒῚ |,, Θυ ]αΐο δὲ ροβί ἐπὲ 
“τόσῳ 5ῖ. σοπίϊππαπάα ογαίϊο αϑί; καὶ δὴ τὸ μέγιστον --- γυναῖκας; “ 
Μδάν!ρ δάνεγβ. ᾿ ρ. 368 8 δέξαι τὸ 1), σοτῖ. ἃ 9 ἀγαγόντα Ἐ,, γρ. 
ἃ: ἄγοντα Β)Ε το γυναῖκας, οἷς --- πάντως; Ἰπτογριηχῖ ΗΙγβοΠΙΡ 
11 ἐκεῖ διαλ. ΒΕ): διαλ. ἐκεῖ Ἐὶ 12 πάντως. οὐ ἸπτοΓριΠχογαηΐ 
δηΐα Τυχσθῆθθβ; δὴ πάντως ἀφΙ]Θηἀυτὴ ἢ 132 ἀποκτένουσιν ἴ), 
ῬΥγΐπιο ἀποκτεινοῦσι, ἀδϊηά6 εἐ ἀοε]εΐα ἀποκτενοῦσι 5οΥἸρ5ῖ: ἃ 14 εἰσι 
Ὁ, οοττῖ. ἃ | τῶν οἵη. Ε, σιρτα νεϑύϑιμῃ δά. α 15 ἐστίν 50ΥἹ10511 
ἴῃ τηᾶῦρ. ροϑί ἤποπ νοϑίϑιϑ "Ὁ, ἀδ]ενι ΜΒ Ν. (, Ρ. τόι 17 τὸν 
οἵ. Τεοάογαίιι5 20 τούτων 1), σοΥ. ἃ 22 διὰ τοῦτο --- τὸ 
σημεῖον Ἰπο]ιι51: ΗΠ γΘΟΉΙρ [ τοῦτο ΒΕ: ταυτὶ Εὶ 23 ἀπέτρεψε κ 
(ν εγᾶβα) Β, ἀπέτρεψεν 1), 5ε4 ν ἀο]εία; ἀπέτρεψε ἘΕ 
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χαλεπαίνω. χαίτοι οὐ ταύτῃ τῇ διανοίᾳ κατειψψηφίζοντό 
μου καὶ κατηγόρουν, ἀλλ᾽ οἰόμενοι βλάπτειν" τοῦτο αὐτοῖς 
ἄξιον μέμφεσϑαι. τοσόνδε μέντοι αὐτῶν δέομαι" τοὺς 
υἱεῖς μου, ἐπειδὰν ἡβήσωσι, τιμωρήσασϑε, ὦ ἄνδρες, 
ταὐτὰ ταῦτα λυττοῦντες, ἅπερ ἐγὼ ὑμᾶς ἐλύπουν, ξὰν ὑμῖν 
δοχῶσιν ἢ χρημάτων ἢ ἄλλου του πρότερον ξπιμελεῖσϑαι 
ἢ ἀρετῆς, καὶ ἐὰν δοκῶσί τι εἶναι μηδὲν ὄντες, ὀνειδίζετε 
αὑτοῖς, ὥσττερ ἐγὼ ὑμῖν, ὅτι οὐκ ἐπιμελοῦνται ὧν δεῖ, 
χαὶ οἴονταί τι εἶναι ὄντες οὐδενὸς ἄξιοι. χαὶ ξὰν ταῦτα 
ποιῆτε, δίκαια ττεπονϑὼς ἐγὼ ἔσομαι ὑφ᾽ ὑμῶν αὐτός τε 
χαὶ οἱ υἱεῖς. ἀλλὰ γὰρ ἤδη ὥρα ἀπιέναι, ἐμοὶ μὲν ἀπο- 
ϑανουμένῳ, ὑμῖν δὲ βιωσομένοις" ὅπότεροι δὲ ἡμῶν 
ἔρχονται ἐπὶ ἄμεινον πρᾶγμα, ἄδηλον παντὶ πλὴν εἰ 
τῷ ϑεῷ. 

τι ἀλλὰ --- τὰ τῷ ϑεῷ 91οβ. ἤοτερ. 121, 33 

2 βλάπτειν Β9Ε: βλάπτειν τί ἘΑ | τοῦϑ'᾽ ὃ Ἡεϊπάο 3 μέν- 
τοι αὐτῶν δέομαι ὍΕΕ; δέομαι μέντοι αὐτῶν Β, 564 νουτη οταϊ- 
ΠΕΠῚ ΝΕ ΟΥΠ 515 15 ΓΔ 5 Οϑἰ [0015 ᾿πα]σανὶ Ὁ 4 τιμωρήσα- 
σϑε Ἐ,, 564 ε ἴῃ 788. 5 λυποῦντες Β): λυποῦντας ἘΞ, φῃοά 14Π} 
Μυτεία5. να΄. Ἰεςί. 8, 4 ετηδπᾶαδνι 10 ὑμῶν 1), 564 ὃ 1ὴ 185. 
11 οὗ οἵη. ΠΕ), σιιρία νϑύϑιση δα. ἃ 13 πλὴν εἰ 1), πλὴν κα 
(ἔαἰββα ν]ἀδίυγ εἰ) Β: πλὴν ἡ ΕΕΡ, αἱ νϊᾶὰς Ν, (΄ Ρ. τότ 
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ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΡΙΤΩΝ οῦ 

1 ΠῚ ΦῚΝ 

[ἢ περὲ πρακτέου, ἠϑικός] 

ΤΑ ΤΟΥ͂ ΔΙΑΔΛΔΟΓΟΥ͂ ΠΡΟΣΩ͂ΠᾺΑ 

Σὰ ΟΡ ΠΧΉΤΟΣ, ΡΤ ΟΥΝ [5.1] 
Ρ. 45 

1. Τί τηνιχάδε ἀφῖξαι, ὦ Κρίτων; ἢ οὐ πρῷ ἐστίν; ΑΔ 
ΚΡ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σῷ, Πηνίκα μάλιστα; 
ΚΡ. Ὄρϑρος βαϑύς. 
Σῷ, Θαυμάζω, ὅπτως ἠϑέλησέ σοι ὃ τοῦ δεσμωτηρίου 

φύλαξ ὑπαχοῦσαι. ἢ 
ΚΡ. Ξυνήϑης ἤδη μοέ ἔστιν, ὦ Σώχρατες, διὰ τὸ 

πολλάχις δεῦρο φοιτᾶν, καί τι καὶ εὐεργέτηται ὑπὸ ἐμοῦ. 
Σῷ. ἄρτι δὲ ἤχεις ἢ πάλαι; 
ΚΡ, Ἐπιεικῶς πάλαι. 

ΣΩ, Εἶτα πῶς οὐκ εὐθὺς ἐπήγειράς με, ἀλλὰ σιγῇ Β 
παραχάϑησαι; 

ΚΡ. Οὐ μὰ τὸν Δία, (ὦ Σώχρατες, οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς 
γϑελον ἐν τοσαύτῃ τε ἀγρυπνίᾳ χαὶ λύπῃ εἶναι. ἀλλὰ 
χαὶ σοῦ πάλαι ϑαυμάζω αἰσϑανόμενος, ὡς ἡδέως χαϑεύ- 
δεῖς" καὶ ἐπίέτηδές σε οὐχ ἤγειρον, ἵνα ὡς ἥδιστα διάγῃς. 
καὶ πολλάκις μὲν δή σὲ καὶ πρότερον ἐν παντὶ τῷ βίῳ 
εὐδαιμόνισα τοῦ τρόπου, πολὺ δὲ μάλιστα ἔν τῇ νῦν 
παρεστώση ξυμφορᾷ, ὡς ῥᾳδίως αὑτὴν χαὶ πράως φέρεις. 

κρίτων ἢ πεοὶ πρακτοῦ, ἡϑικὸς Ἐ, σερὶ πρακτοῦ ηϑικὸς 1 1η ἔο]ο {τπη- 
ολίο Β, εἴ. Ν. [χὶ Ρ- 112; 1 ἤπθ αἸΔ]ορῚ κρίτων ἢ περὲ πρακτοῦ Ἰεσ]- 
ΤηῖΙ5 ἴῃ Β, κρίτων ἢ περὶ πράκτου (πρακτοῦ ΘἸΘΙΘᾺ ἴ κὴς, Ῥ. τὅο, 
οἰπαάϊεδη Ρ. κ; τὰ τοῦ διαλόγου σιρόσωστα ἈΠ τογηε, Κοίτων 50115 ἃ 

1 πρωὶ (1), πρωὶ ἔτε ΒΕ, σιιρζα νεζϑυχὴ 844. ἔτι ἃ, ἢ Ἐς 
ἔτι ἀο]ανοσαηΐ Τ᾽ υτσθη565, να ϑίπαάϊθβη Ρ. 59 | ἐστίν (1): ἐστί Ε,, 
τεπηρσθηβ ἢ ἘΟΧ ΘΣ Ξ64 ε ἴῃ Γᾶϑ. ὃ εὐεργέτηται ΒΟ): εὐηρ- 
γεέτηται ΕΌς οδὲ Β, 564 ἸΏ Υὰ5. 11 δὺ "ϑὺς οτη. 12 παρακαϑῆσαι 
ΟΥ̓ οοε Ὁ, παρακάϑισαι ἘΠ τὸ οὐ μα ΒΟ συ ς 1... 14 τῷ ὅτ Ἐ" 
15 αἰσθανόμενος ἀεἸενὶε Ηἰγϑοηὶρ δά οτς. Ῥ. 5 [6 διάγοις Ητ- 
50 ῃϊσ το συμφορᾷ Ε,, σοττ. 6 | πράως Β(ΒΕ, 5ὶς υθῖαις Β 

“Ῥίαίο σοΐ. 1. ἰ᾿ 
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Σϑ, Και 7. Ὁ Ὧ"; οὐ ποτῶν, πλημμελὲς δίη ἀγαναχτεῖν 
τηλιχοῦτον οντα, εἰ δεῖ ἤδη τελευτᾶν. 

δι ν Ν 5 ΄ - 2 ΄, 

ΚΡ. Καὶ αἀλλοι, ὦ Σώχρατες, τηλιχοῦτοι ἕν τοιαύταις 
- ς ΄ 2 2 3 Ἁ 2 Χ 2] ΄ ς 

ξυμφοραῖς αλίσχονται, ἀλλ΄ οὐδὲν αὑτοὺς ἐπιλύεται ἢ 
, 2 ᾿- - ΄ , ἡλικία τὸ μὴ οὐχὶ ἀγαναχτεῖν τῇ παρούσῃ τύχῃ. 

27 - 2 Ἁ , λ «“ Ἁ 2 »ἕ 

Σῷ, ὥστι ταῦτα. ἀλλὰ τί δὴ οὕτω πρῷ ἀφῖξαι; 
2 , 5. , ΄ὕ ΄ ΄ 

ᾷ ΚΡ. “2γγελίαν, ω Σωχρατες, φέρων χαλεττήν, οὐ σοί, 
2 ᾿ ΄, 3) - - 3 ΄, 

ὡς ἑμοὶ φαίνεται, ἀλλ᾽ ἐμοὶ χαὶ τοῖς σοῖς ἑπιτηδείοις 
πᾶσιν καὶ χαλεττὴν καὶ βαρεῖαν, ἣν ἐγώ, ὡς ἐμοὶ δοχῶ, 
ἐν τοῖς βαρύτατ᾽ ἂν ἐνέγχαιμι. 

, 7ὔ ὃᾺ - - 

ΣΩ, Τίνα ταύτην; ἢ τὸ πλοῖον ἀφῖχται ἐκ 4ήλου, 
οὗ δεῖ ἀφιχομένου τεϑγνάναι με; 

2 ἌΣ ΑΖ - 2 ᾿ - ΄, « ΄ 

ΚΡ. Οὗ τοι δὴ ἀφῖχται, ἀλλὰ δοχεῖν μέν μοι ἢξει τή- 
τ ὴ 4 , 

μδρον ἐξ ὧν ἀπαγγέλλουσιν ἡχοντές τινὲς ἀττὸ Σουνίου καὶ 
χαταλιπόντες ἐχεῖ αὐτό. δῆλον οὖν ἐχ τούτων [τῶν ἀγγέ- 

“ “ 2 , , ΟΥ̓ 

λων] ὅτι ἢξει τήμερον, καὶ ἀνάγχη δὴ εἰς αὔριον ἔσται, ὦ 
Σώχρατες, τὸν βίον σε τελευτᾶν. 

ΨΥ. ΄ “- » 
Π. Σῷ. “1λλ ὦ Κρίτων τύχῃ ἀγαϑῆ. εἶ ταύτῃ τοῖς 

ϑεοῖς φίλον, ταύτῃ ἔστω. οὐ μέντοι οἶμαι ἥξειν αὐτὸ 
τήμερον. 

ΚΡ. Πόϑεν τοῦτο τεχμαίρει; 
9 ὅ 2 “- “- ΄ ς , -» 

ΣΩῶ, γώ σοι ἐρῶ. τῇ γὰρ που ὑστεραίᾳ δεῖ μὲ 
5] ΄ δ οὐ νον. {25} ᾿ - 
ἀπτοϑνήσχειν ἢ ἢ ἂν ἔλϑῃ τὸ πλοῖον. 

ΚΡ. Φασί γέ τοι δὴ οἱ τούτων χύριοι. 
2 , - 2 ΄, ς , 53 ἌΣ (» 

ΣΩ. - Οὐ τοίνυν τῆς ἑἐττιιούσης ἡμέρας οἶμαι αὑτὸ ἢξειν, 

ν. 

τό καὶ ἀνάγχη --- τ7 τελευτᾶν ῬυϊΞοίδῃ. ᾿ηϑει. τ8, 290 Ρ. 363 Ἡεσίζ 

3 καὶ ΒΕ: καὶ οἱ ( |[ἰ ἄλλοι ο: ἄγγελοι αἱ νϊάδίαγ ΟΟ 4 αὐτοὺς 
ΒΟῸΏ: αὐτοῖς Ἐά 6 πρωὶ ΒΟΒῈΕ |[ ἀφέξαι (Ὁ), σοΥ. ἃ 7. χαλε- 
στὴν ἘΠ: χαλεπὴν καὶ βαρεῖαν, αποα τασαρὶὶ Βυῦραβ, Β.), 56 καὲ 
βαρεῖαν Ῥαποί5 ποίαίαμη οὐ σοΐ --- χαλεπὴν οἵη. (, 1Π ΤηΔΥΡ'. 
44α. ς 9 πᾶσιχ Β}): πᾶσι (Ἐ [καὶ χαλεπὴν καὶ βαρεῖαν ἸΠΟ]τι511 
Βυγραβ; βαρείαν (1), σοΥΥ. οἄ 10 ἐν τοῖς οἵη. (] τοῖς 1), 564 ζ ἴῃ 
ταϑβ.Ϊ βαρύτατ᾽ ΒΟ: βαρύτατα ἘῚ, τι ἢ Ὁ: ἡ ἃ [| ἀφέκται (,, ΠΟΥ. 
12 οὐ --- με Ἰπο]ι511 Ἡ]ΓΒΟ σ᾽ 601]. Ῥῃδεάοη. 59 Εὶ | οὐ (,, σοττ. ο 
τεϑνᾶναι Ἐ 13 οὔτοι ΒΌΕ: οὕτοι (,, οὔτε Ὁ; οὔτε ἤδη Βυγρα5, 
οὗτοι ἤδη ΒΑάΠάαῖη ἴῃ δἀάδηαὶβ δά Ἐπίηγάεπ). Ρ. 83 | δοκεῖν --- 
ἥξει Βυϊζίηδηη: δοκεῖν --- ἥξειν, φαοα ργοραν ΝΥ ΙΠΟΙκαΙτηδπηη, ΒΟ), 
564 ν νεΕΥΌ] δοκεῖν ραποια ποίαΐα ἴῃ Β, δοκεῖ --- ἥξειν, αποα νιρὸ 
βορυπί, ΕΒ 14 ἀπαγγέλουσιν (Ἐ,, σοΥγ. ς | ἥκοντες τινες τανοταὰ Ὁ 
15 ἐκεῖ αὐτό ΒΟ: αὐτὸ ἐκεῖ Ε | τῶν ἀγγέλων ΒΟΠΕ,, ᾿πο] 51 
ἨΙγβοῆῖρ; τῶν ἀγγελιῶν τῇ. τηαῖρ. δαά, ἃ 18 ἀγαϑῆ τύχη Ε, 
566 5]ρηδ ἰγδ 5 Οϑ! 015 Δ44. 6 21 τεκμαίρει Β]): τεκμαίρη (Ε 
23 ἀποϑνήσκειν Β: ἀποϑνήσκειν (ὨῈ [ὴ Ὁ, αἵ Ὡἰ [811ΟΥ εἰ βουρϑὶι ἃ! 
ἐἔλϑῃ ΒΕ: ἔλϑοι ( 
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ἀλλὰ τῆς ἑτέρας. τεχμαίρομαι δὲ ἔχ τινος ἐνυπνίου, ὃ 
ἑώραχα ὀλίγον πιρότερον ταύτης τῆς νυχτός" χαὶ κινδυ- 
γεύεις ἐν καιρῷ τινὶ οὐχ ἐγεῖραί μι. 

ΚΡ. Ἦν δὲ δὴ τί τὸ ἐνύπνιον; 
Σῷ. Ἰδόχει τίς μοι γυνὴ προσελϑοῦσα καλὴ χαὶ 

εὐειδής, λευχὰ ἱμάτια ἔχουσα, καλέσαι μὲ χαὶ εἰπεῖν" ὦ 
Σώχρατες, ἤματί χεν τριτάτῳ Φϑίην ἐρίβωλον ἵχοιο. 

ΚΡ. ἄτοπον τὸ ἐνύπνιον, ὦ Σώχρατες. 
Σῶ, ᾿πναργὲς μὲν οὖν, ὥς γέ μοι δοχεῖ, ὦ Κρίτων. 
1Π. ΚΡ, Δίαν γε, ὡς ἔοιχεν. ἀλλ ὦ δαιμόνιε Σώ- 

χρατες ἔτι χαὶ νῦν ἐμιοὶ πιϑοῦ καὶ σώϑητι" ὡς ἐμοί, ἐὰν 
σὺ ἀποθάνῃς, οὐ μία ξυμφορὰ ἔσται, ἀλλὰ χωρὶς μὲν 
τοῦ ἐστερῆσϑαι τοιούτου ἐπιτηδείου, οἷον ἐγὼ οὐδένα μή 
σίοτὲ εὑρήσω, ἔτι δὴ χαὶ πολλοῖς δόξω, οἱ ἐμὲ χαὶ σὲ 
μὴ σαφῶς ἴσασιν, ὡς οἷός τ ὧν σὲ σῴζειν, εἰ ἤϑελον 
ἀναλίσχειν χρήματα, ἀμελῆσαι. καίτοι τίς ἂν αἰσχίων εἴη 
ταύτης δόξα ἢ δοχεῖν χρήματα ττιερὶ τιλξίονος ποιεῖσϑαι 
ἢ φίλους; οὐ γὰρ πείσονται οἱ τιολλοί, ὡς σὺ αὐτὸς οὐχ 
ἠϑέλησας ἀττιιέναι ἐνθένδε ἡμῶν προϑυμουμένων. 

Σῶ, “ἀλλὰ τί ἡμῖν, ὦ μαχάριε Κρίτων, οὕτω τῆς τῶν 
πολλῶν δόξης μέλει; οἱ γὰρ ἐπιεικέστατοι, ὧν μᾶλλον 
ἄξιον φροντίζειν, ἡγήσονται αὐτὰ οὕτω πεπρᾶχϑαι, ὥσττερ 
ἂν πραχϑῇ. 

ΚΡ. Ζ1λλ᾽ δρᾷς δὴ ὅτι ἀνάγκη, ὦ Σώχρατες, χαὶ τῆς 
τῶν πολλῶν δόξης μέλειν. αὐτὰ δὲ δῆλα τὰ παρόντα 

 ἤματί --- ἵκοιο Ἤοπιετ. 1]. 9, 363 

4 δὲ Β, 564 ε ἴῃ τ85. | δὴ οἵη. Ε, δαά. α η Φϑιίην (ἘΡΑ: 
Φϑοίην Τὴ, Φϑ'χην Β 8 ἄτοπον ΒΟ: ὡς ἄτοπον ἘΡΑ, ὡς 46- 
Ἰεν!ῖ ΜΘ, νᾶες Ν. (. ρΡ. τό2 9 γέ μοε ΒΟ): ἐμοὶ Ἐ ΤΟ γε 
οἵη. ( | Σώκρατες ἀε]ον (οΡεί ηον. Ἰεςοΐ. Ρ. 641, ΝΑΡεὺ οΌ5. οί. 
Ὄ: 11 11 πιϑοῦ Ῥυγραβ, νιάθ (ορεῖ πον. Ἰδθεΐ. ρ. 410: πείϑου 
ΒΕ 12 οὐμία ἘΣ: οὐδεμία Β(), οὔτε μία Αϑβί | ἔσται Ἡ!ΓΘΟΠ ΠΡ 
οἵ. Μύ]Π|γ εππθηάδί. Ρ]αΐοη. Ἀπαοϊβίααε 1862 Ὁ. 6: ἐστων ΒΟΠΕ] 
ἀλλὰ ΒΕ: ἄλλη (0, ἢ ἀλλὰ σᾳρτα νεῖϑιπῃ δά. ς 13 τοῦ ἐστερῆ- 
σϑαι ΘΑ ΙΠεγ: σοῦ ἐστερῆσϑαι ΒΟΕ, τοῦ σοῦ ἐστερῆσϑαι ΑϑΞί, οἵ. 
ΘΟΠδοίου δα ασαροσ. (ουηῖῃ. ρΡ. 39, τοῦ ἐστερήσεσϑαι 1. ς. ΜΆΠ]Π6Γ, 
σοῦ ἐστερήσομαι Μαεαᾶνὶρ δἄάνεῖϑβ. ἴΡ. 3269 | οὐδένα οἵη. Ὦ, 50- 
τὰ νεύϑιηι δα ά. ἃ 14 δὴ Μ5, νΙάε Ῥγοίαρ. 324 ( ἔτε δή: δὲ 
ΓΕ | εὕρω ἰεϑίς ΒΕΚΙΚετο γρ. Εὶ 15 οἷός τ᾽ (), 564 στ᾿ ἴῃ 

Ταῶϑ. 1): οἷός τε Ἐς, τεῆηρσϑηβ Ὁ | σώζειν ΒΟ 16 ἀμελήσαι Ἐ 
17 χρῆμα (, ΠΟΥ. Ὁ 20 Κρίτων ἀεϊεν! (ΟΡοῖ τον. βοΐ. ρΡ. 641, 
ΝΆΡΘΥ ΟΡ 5. οὐ. Ρ. 11 21 μέλκεὶ Ἐὶ | οὗ Ἰῃ Υτὰ5. Εὶ 22 πε- 
πράχϑαι (ἢ 25 μέλλειν (, μέλκεειν ἘΠῚ δηλοῖ (ΟΥΠΔΙΙΙ5 
ΕΟἸ]ορ. Ρ. 7 

5: 
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γυνί, ὅτι οἷοί τ᾽ εἰσὶν οἱ πολλοὶ οὐ τα σμικρότατα τῶν 
χαχῶν ἐξεργάζεσϑαι, ἀλλὰ τὰ μέγιστα σχεδόν, ἐάν τις ἐν 
αὐτοῖς διαβεβλημένος ῇ. 

ΣΩ, Εἰ γὰρ ὥφελον, ὦ Κρίτων, οἷοί τ᾽ εἶναι οἱ πολλοὶ 
τὰ μέγιστα χαχὰ ἐργάξεσϑαι, Ἱ ἵνα οἷοί τ' ἦσαν καὶ ἀγαϑὰ 
τὰ μέγιστα, καὶ χαλῶς ὁ ἂν εἰχεν" νῦν δὲ οὐδέτερα οἷοί τε" 
οὔτε γὰρ φρόνιμον οὔτε ἄφρονα δυνατοὶ ποιῆσαι, ποιοῦσι 
δὲ τοῦτο ὃ τι ἂν τύχωσι. 
“ἀν ΚΡ τα μὲν δὴ οὕτως ἐχέτω" τάδε δέ, ὡ 

Σώχρατες, εἶχτέ μοι. ἀρά γε μὴ ἐμοῦ προμηϑεῖ χαὶ τῶν 
ἄλλων ἐπιτηδείων, μή, ἐὰν σὺ ἐνθένδε ἐξέλϑῃης, οἱ συχο- 

φάνται ἡμῖν πράγματα παρέχωσιν ὡς σὲ ἐνθένδε ἐχχλέ- 
'ψασιν, χαὶ ἀναγχασϑῶμεν ἢ καὶ τπιᾶσαν τὴν οὐσίαν ἄττο-- 
βαλεῖν ἢ συχνὰ χρήματα, ἢ χαὶ ἄλλο τι πρὸς τούτοις 
παϑεῖν; εἰ γάρ τι τοιοῦτον φοβεῖ, ἕασον αὐτὸ χαίρειν" 
ἡμεῖς γάρ που δίχαιοί ἐσμεν σώσαντξς σὲ χινδυγνεύξιν 
τοῦτον τὸν κίνδυνον χαὶ ἐὰν δέῃ ἔτι τούτου μείζω. ἀλλ᾽ 
ἐμοὶ σπιείϑου χαὶ μὴ ἄλλως ποίει. 

ΣΩ, Καὶ ταῦτα προμηϑοῦμαι, ὦ Κρίτων, χαὶ ἄλλα 
πολλά. 

ΚΡ. Μήτε τοίνυν ταῦτα φοβοῦ" χαὶ γὰρ οὐδὲ πολὺ 
τἀργύριόν ἐστιν, ὁ ϑέλουσι λαβόντες τινὲς σῶσαί σε χαὶ 
ἐξαγαγεῖν ἐνθένδε. ἔπειτα οὐχ ὁρᾷς τούτους τοὺς συχο- 
φάντας ὡς εὐτελεῖς, χαὶ οὐδὲν ἂν δέοι ἐπ᾽ αὑτοὺς πολλοῦ 
ἀργυρίου; σοὶ δὲ ὑπάρχει μὲν τὰ ἐμὰ χρήματα, ὡς ἐγὼ 
οἶμαι, ἱκανα" ἔπειτα χαὶ εἴ τι ἑμιοῦ κηδόμενος οὐχ οἴξι 
δεῖν ἀναλίσχειν τἀμά, ξένοι [οὑτοι] ἐνθάδε ἕτοιμοι ἄνα- 

το εἰπέ μοι --- προμηϑεῖ Ῥυϊδοίαῃ. Ἰηϑέ1. 18, 283 Ῥ. 358 Ηετγίζ 

τ ὅτι Ἦ, 586 ἴῃ Τᾶ5. ] οἵοι (, σΟΥ. α, ΠΟ 56Π16] 5]ς, οἱ αἵ νἱ- 
ἀείυγ 10, οἷοι ἃ | τ’ Β]): τὲ (Ε 2 τὰ μέγιστα σχεδὸν ΒΓ: σχε- 
δὸν τὰ μέγιστα Ἐ 1 τις ΕΧ τοι θεῖ ( 3 ̓  ΤΕ γ Θπνε εἰς νὰ οἰ 
ὠ ΕΧ αὖ ἴϑοἱῖ Κρίτων -- ἤσαν οτῆ. 1)] τὺ ΒέτΒ ΘΕ Δ: ϊ ἐργάζε- 
σϑαι ΒΓ: ἐξεργάζεσθαι Ἐ 1 τ᾽ ΒΓ; τε Εὶ' | καὶ ΒΟΒΕ: αὖ καὶ νυ]ρὸ 
βου αηΐ, Ἀ νας Ν. (, Ρ. τοξ | τάγαϑα (δεῖ να΄. ἰΘοΐ, Ρ. 104, τὰ 
μέγιστ᾽ ἀγαϑὰ ΗἸγβομῖρ 6 καὶ καλῶς ἂν εἶχεν ἀ6]εν! 1. ς. (ΟΠ 61} 
ἂν οτη. Ἐ1] εἶχεν (,, εἶχε κα (ν ΘΥα58) Β1): εἶχε ἘΠοὐδ᾽ ἕτερα 10 8 τύ- 
χωσι ΒΟΕ το ἄρα (9, σοΥ. ας 
[2 ἐκκλέψασι κα Ο 6.458) Β; ὌΠ ὧν εγαϑα) Ὁ, ΠΑΝ ΓΕα 
12 καὶ απίς πᾶσαν 1ποϊπ51: ΗΙΓΘΟΠΙΡ 14 τούτοις Ὁ: τούτους Β 
15 φοβῇ ΒΟΠΕ 17 μείζωι 1) 18 πιϑοῦ ἨΪΤΒΟΠΙΡ 19 προϑυμοῦ- 
μαις,, 564 ΒΌΡΓα νΟΥΒῸΠῚ ἢ προμηϑοῦμιαι 4464. ς 21 μήτε Β(Ώ: 
μὴ ἘΞ 22 ἐστιν ἃ: ἐστε 1 125 ἐγώ οἶμαι ΒΩ: ἐγῶμαι 1 Οὐ κη- 
δόμενος Τ), 564 ἡ 6Χ ΘΙηεπά. 27 τάμα ΒΓ: τὰ ἐμὰ Ἐ | οὗτοι 
᾿πο]αϑιὶ Μ5, ἐνθάδε σΘρατχιατῃ ραΐανι Οτοη 

Γ᾿ 
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λίσχειν" εἷς δὲ χαὶ χεχόμικεν ἐπ αὐτὸ τοῦτο ἀργύριον 
ἱχανόν, Σιιμίας ὃ Θηβαῖος" ἕτοιμος δὲ χαὶ Κέβης χαὶ 
ἄλλοι πολλοὶ πάνυ. ὥστε, ὅπερ λέγω, μήτε ταῦτα φο- 
βούμενος ἀποχνῇς σαυτὸν σῶσαι, μήτε ὃ ἔλεγες ἐν τῷ 
δικαστηρίῳ δυσχερές σοι γενέσϑω, ὅτι οὐχ ἂν ἔχοις ἐξελ-- 
ϑὼν ὅ τι χρῷο σαυτῷ" πολλαχοῦ μὲν γὰρ καὶ ἄλλοσε 
ὅποι ἂν ἀφίχῃ ἀγαπήσουσί σε ξὰν δὲ βούλῃ εἰς Θεττα- 
λίαν ἰέναι, εἰσὶν ἐμοὶ ἐχεῖ ξένοι, οἵ σὲ ττερὶ ττολλοῦ 
ποιήσονται καὶ ἀσφάλειάν σοι παρέξονται, ὥστε σὲ μη- 
δένα λυπεῖν τῶν κατὰ Θετταλίαν. 

ν. Ἔτι δέ, ὦ Σώχρατες, οὐδὲ δίκαιόν μοι δοχεῖς ἐπει- 
χειρεῖν πρᾶγμα, σαυτὸν προδοῦναι, ἐξὸν σωϑῆναι" χαὶ 
τοιαῦτα σπεύδεις περὶ σαυτὸν γενέσθαι, ἅπερ ἂν χαὶ 
οἱ ἐχϑροί σου σπεύσαιξν τε χαὶ ἔσπευσαν σὲ διαφϑεῖραι 
βουλόμενοι. πρὸς δὲ τούτοις χαὶ τοὺς υἱεῖς τοὺς σαυτοῦ 
ἔμοιγε δοχεῖς προδιδόναι, οὕς σοι ἐξὸν χαὶ ἐχϑρέψαι χαὶ 
ἐχπαιδεῦσαι οἰχήσει χαταλιττών, χαὶ τὸ σὸν μέρος, ὃ τι 
ἂν τύχωσι, τοῦτο πράξουσιν" τεύξονται δέ, ὡς τὸ εἶχός, 
τοιούτων οἷάττερ εἴωϑεν γίγνεσθαι ἐν ταῖς ὀρφανίαις 
χερὶ τοὺς ὀρφανούς. ἢ γὰρ οὐ χρὴ ποιεῖσϑαι παῖδας, ἢ 
ξυνδιαταλαιπτωρεῖν χαὶ τρέφοντα χαὶ παιδεύοντα" σὺ δέ 
μοι δοχεῖς τὰ ῥᾳϑυμότατα αἱρεῖσθαι" χρὴ δέ, ἅπερ ἂν 
ἀνὴρ ἀγαϑὸς χαὶ ἀνδρεῖος ἕλοιτο, ταῦτα αἱρεῖσϑαι, φά- 
σχοντά γε δὴ ἀρετῆς διὰ παντὸς τοῦ βίου ἐπιμελεῖσθαι" 
ὡς ἔγωγε καὶ ὑττὲρ σοῦ χαὶ ὑπὲρ ἡμῶν τῶν σῶν ἐτιιτηδείων 
αἰσχύνομαι, μὴ δόξῃ ἀπαν τὸ πρᾶγμα τὸ περὶ σὲ ἀναν- 
δρίᾳ τινὶ τῇ ἡμετέρᾳ πεπρᾶχϑαι, καὶ ἡ εἴσοδος τῆς δίκης 

τ καὶ τὸ σὸν --- τ πράξουσιν Ῥτίϑοϊαπ. ᾿ηϑε1ξ. 18, 295 Ρ. 367 Ηετίζ 

τ: δὲ καὶ ΒΓΕ: δὲ Ὠ᾽] αὐτὸ τοῦτο Β: αὐτῷ τούτῳ νυ] Ὁ 53 πολλοὶ 
4: πολὺ Ὁ 4 ἀποκνῇς ἸΔο00 5: ἀποκάμῃς ΒΟῈΕ | σαυτὸν σῶσαι 
Β(: σῶσαι σαυτὸν Ἐ᾿ 6 χοῶ σαυτῶ Εὶ 7 ὅποι ΒΌ: ὅπη Ἐ, 
ὅπου (, 5ε4 5ιρῖα νεῖϑυπη ἢ ὅποι 8Δ44. ς | ἀγαπήσουσίκ Ὦ 
ἐὰν ΒΟ): ἂν ἘἙ| δὲ οἵη. ταβηρεηβ Ὁ [ βούλη (ΠΏ, 564 ἡ ἴῃ ζταὰ5.- 
8 ἐμοὶ ἐκεῖ ΒΕ: ἐκεῖ ἐμοὶ ( | πολοῦ (, σοΥ. ς 13 σαυτὸν 
ΒΟ: σεαυτὸν Ἐὶ 14 σον ΒΕ σε 17 οἰχήσει Β, οἰχήσ " κα 
Ὁ: οἰχήση (Ἐὰ τὃ πράξουσιν Β}): πράξουσι (ἘΡά Ι9 τοι- 
ούτων ΕΧ τοιοῦτον ἴδοϊί ( | εἴωϑεν ΒΠ): εἴωϑε (ἘΡ 20 περὶ 
τοὺς ὀρφανοὺς ἸΠΟΪ]τ511 ΒαΓρα5 [ χρὴ Ε:: χοὴν 6 22 χρὴ --- αἱρεῖ- 
σϑ'αι Ὀ15 5ουρ51: Ὁ 23 τὸν φάσκοντα ἨΠΥΒΟΠΙΡ 27 πεπράχϑαι 
ΒΟ, οοτῖ. Ὀς | τῆς δίκης ἀ6]ανὶ Ἐοτγϑίοσ, δίέκης, εἰς ἸπίοΥραηχὶς 
ἩοοπΘΌςΕΚ δηϊπηδάν. οτί. Ρ. 40; εἰς τὸ δικαστήριον ἀ6]Θν] ΟΠ] οΙοΥ- 
ΤΊΔΟΠΟΘΥ, αἱ Βαϊίου σοσηραγανὶ Πα πηοϑίῃ. δάνεγβ. ΡΠΟΥΠ,. ὃ 18 
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εἰς τὸ διχαστήριον ὡς εἰσῆλθεν ἐξὸν μὴ εἰσελϑεῖν, χαὶ 
αὐτὸς ὃ ἀγὼν τῆς δίχης ὡς ἐγένετο, καὶ τὸ τελευταῖον 
δὴ τουτί, ὥσπερ κατάγελως τῆς πράξεως, κακίᾳ τινὶ 

40 χαὶ ἀνανδρίᾳ τῇ ἡμετέρᾳ διαπεφευγέναι ἡμᾶς δοκεῖν, 

οἵτινές σε οὐχὶ ἑσώσαμεν͵ οὐδὲ σὺ σαυτόν, οἷόν τε ὃν χαὶ ς 
δυνατόν, εἴ τι χαὶ μικρὸν ἡμῶν ὄφελος ἢν. ταῦτα οὖν, 
ὠ Σώχρατες, ὅρα μὴ ἅμα τῷ κχαχῷ καὶ αἰσχρὰ ἢ σοί τε 
χαὶ ἡμῖν. ἀλλὰ βουλεύου, μᾶλλον. δὲ οὐδὲ βουλεύεσθαι 
ἔτι ὥρα, ἀλλὰ βεβουλεῦσϑαι. μία δὲ βουλή" τῆς γὰρ | 
ἐπιούσης νυχτὸς πάντα ταῦτα δεῖ πεπρᾶχϑαι. εἰ δ᾽ τὸ ' 
ἔτε περιμενοῦμεν, ἀδύνατον χαὶ οὐχέτι οἷόν τε. ἀλλὰ 
παντὶ τρόπῳ, ὦ Σώχρατες, πείϑου μοι καὶ μηδαμῶς 
ἄλλως ποίει. 

Β ὐευσὼ τὼ φίλε Κρίτων, ἣ προϑυμία σου σολλοῦ 
ἀξία, εἰ μετά τινος ὀρϑότητος εἴη" εἰ δὲ μή» ὅσῳ μείζων, ἐξ 
τοσούτῳ χαλεπωτέρα. σχοπεῖσϑαι οὖν χρὴ ἡμᾶς, εἴτε β 
ταῦτα σπραχτέον εἴτε μή" ὡς ἐγὼ οὐ νῦν πρῶτον, ἀλλὰ 
καὶ ἀεὶ τοιοῦτος, οἷος τῶν ἐμῶν μηδενὶ ἄλλῳ πείϑεσϑαι 

ἢ τῷ λόγῳ, ὃς ἂν μοι λογιζομένῳ βέλτιστος φαίνηται. 
τοὺς δὲ λόγους, οὺς ἐν τῷ ἔμπροσϑεν ἔλεγον, οὐ δύναμαι 20 
γῦν ἐχβαλεῖν, ἐπειδή μοι ἥδε ἡ 1) τύχη γέγονεν, ἀλλὰ σχεδόν 

οι ὅμοιοι φαίνονταί μοι, χαὶ τοὺς αὐτοὺς πρεσβεύω καὶ 
τιμῶ οὕσττερ χαὶ πρότερον" ὧν ἐὰν μὴ βελτίω ἔχωμεν 
λέγειν. ἐν τῷ παρόντι, εὺ ἴσϑι ὅτι οὐ μή σοι ξυγχωρήσω, 
οὐδ᾽ ἂν πλείω τῶν νῦν παρόντων ἡ τῶν πολλῶν δύναμις 5:5 
ὥσπερ παῖδας ἡμᾶς μορμολύττηται, δεσμοὺς καὶ ϑανά- 

β 
β 
β 
β 
β 

β 
β 
᾿ 

τ4 ὦ φίλε --- γ4, τ ἐναντίων Ἔλι5ε. Ῥγαβραῦ. Ἔνδηρ. 13,6] 1:7 ὡς -- 

το φαίνηται ΠΕοάογεί. {πεγαρειΐ. Ρ. 39 (ὐδιβί., ΟἸαπηθηβ ΑἸθχαηάγ. βίγοτῃ. 
1, 8, 42 

1 εἰσῆλθεν, αιοά ρτορανι Ἐς. Α. ΝΝοΙΓ, ΒΟ. : εἰσῆλϑες ἘΡ 
3 δὴ) Ε: δὐλέδν Ἐ(Ό 4 δοκεῖν ΒΟΒΕ: δοκῇ Μυαρὶαβ 5 σε 
Β, 564 ε εχ βηθπῃά. | οὐχὶ ΒΓ: οὐχὲὶς 1), οὐ ΕΓ | ἐσώσαμεν ΒΟ: 
ΣΡ ϑθα ἘΠῚ καὶ δυνατὸν ἀεΙονι ἃ. ἐν: ΗΙτβοῃὶρ 6 μικρὸν 
Β6ε σμικρὸν ἘΒ | ταῦτα ΒΟ): ταῦτο 5ὶς Εὶ 7 αἰσχρὸν Η!τ- 
50 Πρ [56 8 βουλεύου Ἐ;, 564 οὗ ἴῃ Υ85. βουλεύεοϑαι 1); 
564 αε 6Χ δπ]6Πή. 1ο πάντα ταῦτα Β(Ε;; ταῦτα πάντα 1) δὲ, 
ς, 5664 εἴ εχ δπηθηά. | πεπράχϑαι Β(Ι), οοῖτ. Ὁ] δ᾽ ἔξει Βιὲὲ δέ: τὲ 
Γς, δὲ Εὶ 17 νῦν πρῶτον Ναυοὶκ Ἐπυτρίά. Βίπαίθη ΠΡ. 30 
(011. σοΟΥΡ. ᾿πϑουριοηθμη ΠΠ Ρ. 843 ΠΥ. 6115: μόνον νῦν Οὐ β 
ΓΠεοαοτγείο, Επβεριο ΒΟΕ 9 λογεζομένω ς, ΒΈΡΥα ΝΟΥ 511} 
σχοποῦντι Δα. ας 20 δὲ ΒΟ): δὴ, Ε' 1 ἔμπροσϑεν 4: ἔμπροσϑε 1) 
21 τύχη 1), 564 ἡ. 1Ἰῇ 185. 23 ὧν ἃ: ὦ 1Ὁ) 26 μορλύττηται β 
Ὁ; σοῖς ἢ 
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᾿ ᾽ 2 ΔῊ ΨΝ 5 

τους ἐπιπέμπουσα χαὶ χρημάτων ἀφαιρέσεις. σῶς οὖν 
ἂν μετριώτατα σχοποίμεϑα αὐτά; εἶ πρῶτον μὲν τοῦτον 
τὸν λόγον ἀναλάβοιμεν, ὃν σὺ λέγεις περὶ τῶν δοξῶν, 
πότερον χαλῶς ἐλέγετο ἑχάστοτε Τὶ οὔ, ὅτι ταῖς μὲν 
δεῖ τῶν δοξῶν προσέχειν τὸν νοῦν, ταῖς δὲ οὔ" ἢ 
πρὶν μὲν ἐμὲ δεῖν ἀποϑνήσκειν καλῶς ἐλέγετο, νῦν δὲ 
κατάδηλος ἄρα ἐγένετο, ὅτι ἄλλως ἕνεχα λόγου ἐλέγετο, 
ἣν δὲ παιδιὰ καὶ “φλυαρία ὡς ἀληϑῶς; ὀπιϑυμῶ δ᾽ ἔγωγ 
ἐπισχέψασϑαι, ὦ Κρίτων, χοινῇ μετὰ σοῦ, εἴ τί μοι 
ἀλλοιότερος φανεῖται, ἐπειδὴ ᾧδε ἔχω, ἢ ὃ αὑτός, καὶ 
ἐάσομεν χαίρειν ἢ τεισόμεϑα αὐτῷ. ἐλέγετο δέ πως, ὡς 
ἐγῴμαι, ἑκάστοτε ᾧδε ὕ ὑπὸ τῶν οἰομένων τι λέγειν, ὥστστερ 
γῦν δὲ ἐγὼ ἔλεγον, ὅτι τῶν δοξῶν, ἃς οἱ ἄνϑρωποι 
δοξάζουσιν, δέοι τὰς μὲν χιξρὶ πολλοῦ ποιεῖσϑαι, τὰς δὲ 
μή. τοῦτο πρὸς ϑεῶν, ω Κρίτων, οὐ δοχεῖ χαλῶς σοι 
λέγεσϑαι; σὺ γάρ, ὅσα γξ τἀνϑρώπεια, ἐχτὸς εἶ τοῦ μέλ- 

ΠΑ 2 Χ 27 ’ 

λειν ἀποϑνήσχειν αὔριον, χαὶ οὐκ ἂν σὲ παραχροῦοι γ Ν τ ΎὙῚ ; ἐνόν ᾿ 9 ' 
σπιαροῦσα ξυμφορά" σχόπϑι δή" οὐχὶ καλῶς δοκεῖ σοι 
λέγεσϑαι, ὅτι οὐ πάσας χρὴ τὰς δόξας τῶν ἀνθρώπων 

-μ Ἢ) Ἃ Ἁ ’ὕ ᾿Ὶ ΒῚ 27 ὕ - ..ὰ 

τιμᾶν, ἀλλὰ τὰς μέν, τὰς δ᾽ οὐ; τί φής; ταῦτα οὐχὶ κα- 
λῶς λέγεται; 

ΚΡ. Καλῶς. 
2 -» ν Ἁ Χ - τ Ἁ 

ΣΩ,. Οὐχοῦν τὰς μὲν χρηστὰς τιμᾶν, τὰς δὲ πονη- 
Ἁ ᾽ὔ 

ρᾶς μῆῇ; 
ΚΡ. Μιαέ. 

Σῶ. Χρησταὶ δὲ οὐχ αἱ τῶν φρονέμων, πονηραὶ δὲ 
- 2 

αἱ τῶν ἀφρόνων; 

3 σὺ ς: σοὶ (᾿ τὸν περὶ Ἐλι56Ὀ 115, Ταοθριΐ ΕἸΒΟΒΟΥ 6 ἀπο- 
ϑνήισκειν Β: ἀποϑνήσκειν (ΠΕ; αἱ Ηἰς, Εἰΐαπη 17 ἐλέγετο Ἐ;, 564 ἐ ἴῃ 
γ5. [ ρΡοϑβί δὲ σραίϊιτη νϑοσαπη 2 νε] 3 πἴαγασττα τῇ (αὶ 7 ἄλλως Β 
8 δὲ Β, 564 εχ επηεηά. | ἔγωγ᾽ Β.: ἔγωγε (Ε 1τΟ φανεῖται Β: 
φαίνεται ἴῃ τῆᾶῦρ. 446. Ῥ)ἐαριδῇ ΒΟΏ, 564 ἐπε ἴῃ τᾶ5. Ὁ: ἐπειδήγε ἘΠ 
ὧὡιδε Β: ὧδε (ΠΕ; πὲ Ηϊς, δἰϊδπη 12] ἔχω κ (τι ἐάσομεν 4, Θἰϊδτη 
1ῃ. τηδῦρ. δ44. 4: ἑάσομαι ἢ 12 ὁμοιωμένων αἱ ν]ἀδίαγ (, οἐωμιέ- 
νῶν αὶ τ νῦν δὴ (Π): νυνδὴ Β, δὴ νῦν Ἐ, 14 δοξάζουσι κ ο 6Υ858) 
ΒΏ: δοξάζουσι (Ὲ τς ϑεῶν ἐ: 564 εῶν ἴῇ ἴ85. τό τἀνϑρώπεια 
ΒΕ: τὰ ἀνθρώπεια ςὀ τῇ σε Β, 564 ε εχ Ἔεηθδηα. 18 παροῦσα 
Γ, 564 ο εἰ οχίγοπηδ ἃ ἴῃ 1745. | οὐχὲ καλῶς Ἠ!ΓΒΟΠΙΡ, νἱάς ποβίγα ἴῃ 
Ζαϊιςοῆνγ. ἢ, ὄδίουτ. αγπηη. 0]. 20 (1869) Ρ. 86: οὐχ ἱκανῶς ΒΟΒΕ Ευ- 
56 0115, τποίπγ  ΔΠ]ΘῊ 1. α. ΝΟ]. 23 (1872) Ρ. 528 9 τὰς δόξας τὰς 
ὈΉΠΝ 20 ροβί τὰς δ᾽ οὐ 44. οὐδὲ πάντων, ἀλλὰ τῶν μεξν', 
τῶν δ᾽ οὐ οὐτῇ Επβορῖο Εἰ οἱ ἴῃ τηᾶύρ. Ρο, οαὐπὶ ΒΟ) ἀοϊενὶς 
νεῦρα Μ5, νΙάε Ν. (, ρΡ. 162 26 δὲ οη. (, ἀαά. ς Ι φρονέμων 10, 
564 {δχ οἰποπά. 

4{ 
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ΚΡ. Πῶς δ᾽ οὔ; 
ὙΠ. Σῷ. Φέρε δή, πῶς αὐ τὰ τοιαῦτα ἐλέγετο; 

Β γυμναζόμενος ἀνὴρ χαὶ τοῦτο τιράττων ττότερον σταντὸς 
ἀνδρὸς ἐπαίνῳ χαὶ ψόγῳ χαὶ δόξῃ τὸν νοῦν προσέχει, 
ἢ ἑνὸς μόνου ἐχείνου, ὃς ἂν τυγχάνῃ ἰατρὸς ἢ παιδοτρί- ς 
βης ὦν; 

ΚΡ. νὸς μόνου. 
ΣΩ, Οὐχοῦν φοβεῖσϑαι χρὴ τοὺς ψόγους χαὶ ἀσπάζε-- 

σϑαι τοὺς ἐπαίνους τοὺς τοῦ ἑνὸς ἐχείνου, ἀλλὰ μὴ τοὺς 
τῶν πολλῶν. Ιο 

ΚΡ. -αὐϊλα: ϑής 
ΣΩ, Ταύτῃ ἄρα αὐτῷ πραχτέον χαὶ γυμναστέον χαὶ 

ἐδεστέον γε καὶ πιοτέον, ἡ ἂν τῷ ἑνὶ δοχῇ τῷ ἐπιστάτῃ 
χαὶ ἐπαΐοντι, μᾶλλον ἢ ἢ ξύμττασι τοῖς ἄλλοις. 

ΚΡ. Ἔστι ταῦτα. ττ 
( ΣΩ, Εἶεν. ἀπειϑήσας δὲ τῷ ἑνὶ χαὶ ἀτιμάσας αὐτοῦ 

τὴν δόξαν [χαὶ τοὺς ἐπαίνους), τιμήσας δὲ τοὺς τῶν 
πολλῶν λόγους χαὶ μηδὲν ἐπαϊόντων, ἄρα οὐδὲν καχὸν 
χιείσεται; 

ΚΡ. Πῶς γὰρ οὔ; 20 
ΣΩ, Τὶ δ᾽ ἔστι τὸ χαχὸν τοῦτο; χαὶ ποῖ τείνει, χαὶ 

εἰς τί τῶν τοῦ ἀπειϑοῦντος; 
ΚΡ. “ῆλον ὅτι εἰς τὸ σῶμα" τοῦτο γὰρ διολλύει. 
Σῷ, Καλῶς λέγεις. οὐχοῦν χαὶ τἄλλα, ὠ Κρίτων, 

οὕτως, ἵνα μὴ πάντα διΐωμεν, καὶ δὴ χαὶ περὶ τῶν 25 
δικαίων καὶ ἀδίκων χαὶ αἰσχρῶν χαὶ χαλῶν χαὶ ἀγαϑῶν 
χαὶ χακῶν, πτερὶ ὧν νῦν ἡ βουλὴ ἡμῖν ἔστιν, ττότερον τῇ 

25 χαὶ δὴ --- 73,6 ἀπώλλυτο ΤΠῃεοάογεξ. {ποταρεαέ. Ρ. 7γ3 Οαἰϑῖς 

4 καὶ δόξῃ ροβίεα «ααἀά. Ἐ;, οἵη. Ε΄ Α. ΝΝοΙΓ, Η!γϑοῃῖρ | τὸν 
γοῦν προσέχει ἘΣ, 515}15 {ὙδΔηΒΡΟΒΙ ΠΟ ἢ5. ΝΟΥ 5. ΟΥάῸ νΘΥΡΟΓΙΙΠῚ 
τοϑετςαίαβ; προσέχειν (ΠΣ, προσέξει ἩΟΕΠΘΌΘΕΙΪς δηϊτηδαᾶν. οὔ. Ρ. 40 
5 τυγχάνει Ἐ;, 564 ἡ 5 ρΓΑβοῦρία 8 ἀσπάζεσϑαι 1), 564 αε ἴῃ Υ45. 
τι δηλαδή ΒΟΠΕ 12 ταύτῃ ΕΧ ταῦτα, αὐτῷ 6Χ αὐτὸ ἴδοϊί 1Ὁ 
13 ἢ ἂν Ὁ), ἡ ἂν ἃ 14 ἢ ἡ ΕΌ: ἢ εἰ Β(α, κ» Ὁ | σύμπασι Ἐὶ 
16 εἶεν Ἐ;, 5ε84 » ἴῃ τα5. [| ἐπιϑήσας αἱ νιἀφδίυγ (, ἀπιϑήσας ο, 51- 
ῬΙα νεΥβϑαπη Δ]161164 ΘΥ̓ΆΒΊ 17 καὶ τοὺς ἐπαίνους ΒΟΕ, 
ἸΠΟ] δὶ: Βαυγραθ: καὶ τοὺς ψόγους καὶ τοὺς ἐπαίνους 514] Δ0Πὶ 
18 πολλῶν λόγους ΒΟ); πολλῶν Τὸ (ϑαΘΡῖτι5 ἘΣ σοττρὶς νοῦθα οὔ Ϊ- 
165) ΕΠ5ΕΌΙι15, λόγους ἸΠο] 51 ἩΘΥΠΊΔΠη | ἄρα (Ὁ) 21 δὲ Ὁ] 
τὸ κακὸν ΒΟ): κακὸν Τὶ 22 τίκα ( | ἀπιϑοῦντος Β, (ΠΟΥ. Ὁ 
23 δηλονότι (ΕΣ, οοτ. 6 [διολλύει (Ὁ; διόλλυσι ἘΞς, ταβηρσθηβ Ὁ 
26 καλῶν καὶ αἰσχρῶν Ἡ!γϑΟΠρ, κακῶν καὶ ἀγαϑῶν ὙΠΕοαοΙθίι5 
27 ἡ βουλὴ ἡμῖν ἐστιν (ἐστεκ Β, ἐστε () ΒΓΏ: ἡμῖν ἐστιν ἡ βουλὴ Ἐὶ 
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τῶν σιολλῶν δόξῃ δεῖ ημᾶς ἕγχεσϑαι χαὶ φοβεῖσϑαι αὐτήν, Ὁ 
ἢ τῇ τοῦ ἕνός, εἴ τίς ἐστιν ἑπαΐων, ὃν δεῖ χαὶ αἰσχύνε- 
σϑαι χαὶ φοβεῖσθαι μᾶλλον ἢ ξύμπαντας τοὺς ἄλλους; 
ᾧ εἰ μὴ ἀχολουϑήσομεν, διαφϑεροῦμεν ἐχεῖνο χαὶ. λωβη- 
σόμεϑα, ὁ τῷ μὲν δικαίῳ βέλτιον ἐγίγνετο, τῷ δὲ ἀδίκῳ 
ἀπώλλυτο. ἢ οὐδέν ἔστι τοῦτο; 

ΚΡ. Οἶμαι ἔγωγε, ὦ Σώχρατες. 
ἌΠΠΙΟΣ. Φέρε δή, ἐὰν τὸ ὑπὸ τοῦ ὑγιξινοῦ μὲν 

βέλτιον γιγνόμενον, ὑπὸ τοῦ γοσώδους δὲ διαφϑειρόμενον 
διολέσωμεν πειϑόμενοι μὴ τῇ τῶν ἑπαϊόντων δόξῃ, ἀρα 
βιωτὸν ἡμῖν ἔστιν διεφϑαρμένου αὐτοῦ; ἔστι δὲ που 
τοῦτο τὸ σῶμα" ἢ οὐχί; 

ΚΡ ας 

Σῷ. ἀρ οὖν βιωτὸν ἡμῖν ἐστιν μετὰ μοχϑηροῦ χαὶ 
διερϑαρμένου σώματος; 

ΚΡ. Οὐδαμῶς. 
ΣΩ, “λλὰ μετ᾿ ἐχείνου ἄρ᾽ ἡμῖν βιωτὸν διεφϑαρμέ- 

γου, ᾧ τὸ ἄδιχον μὲν λωβᾶται, τὸ δὲ δίκαιον ὀνίνησιν; 
ἢ φαυλότερον ἡγούμεϑα εἶναι τοῦ σώματος ἐχεῖνο, ὃ τέ 
ποτ᾿ ἐστὶ τῶν ἡμιετέρων, ττερὶ ὃ ἢ τὸ ἀδικία καὶ ἡ δικαιο- 
σύνη ἐστίν; 

ΚΡ. Οὐδαμιῶς. 
ΣΩ, “λλὰ τιμιώτερον; 
ΚΡ. Πολὺ γε. 
ΣΩ, Οὐχ ἄρα, ὦ βέλτιστε, πάνυ ἡμῖν οὕτω φρον- 

τιστέον, τί ἐροῦσιν οἱ πολλοὶ ἡμᾶς, ἀλλ᾽ δ τι ὃ ἐπαΐων 
περὶ τῶν διχαίων χαὶ ἀδίκων, ὃ εἷς, χαὶ αὐτὴ ἡ ἀλήϑεια. 
ὥστε πρῶτον μὲν ταύτῃ οὐκ ὀρϑῶς εἰσηγεῖ, εἰσηγούμενος 
τῆς τῶν πολλῶν δόξης δεῖν ἡμᾶς φροντίζειν περὶ τῶν 

25 οὐκ ἄρα --- 27 ἀλήϑεια Τπεοάοτεξ. ἐπεταρεαξ. Ρ. 74 (αἰϑέ. 

Ι αὐτὴν --- φοβεῖσθαι οτὴ. (, ἴῃ τηᾶῖρ. 8664, ς| αὐτὴν Β9Ε: 
αὐτοὺς 27 Β, οοΥτ. Ὁ Ι] εἴ Β9Ε: ἢς «4 ἀκολουϑήσομεν ἘΠ ςά: 
ΕΠ 25 στα μεν: ἀυοά εϑί ἴῃ οοάϊοα Β ΤΠΕΘοαοτΕΊίι, Πιϊ556 νἀδίυγ ἢ 
Β69 6 ἀπώλλυτο Ἐς: ἀπ. λλυτὸ Β Ὠϊς ρεγίογαϊαβ, ἀπώλυτο 1), 
ἀπόλλυτο Γ; ἐγένετο --- ἀπώλετο ΟἸῖτη Βαϊ ηληη τὸ τῇ τῶν «ἡ ΗΙτ- 
50 ΠΡ ἄρα Ὁ ΠοΥΥ. οἵ ΤΠ ἐστε (» 6Υα58) Β: ἔστι» 1), ἐστε (Εὶ 
12 τοῦτο τὸ σ. ΒΟ: τὸ σ. αἱ νϊάείιτ Ε,, τοῦτο σ. Θ [η Β, ΠΟΥ. Ὁ 
14 ἀρ᾽ (9), οσοττ. ας | ἐστιν ΒΗ: ἔστι ΠΕΡῤά ἐγ Χο Οἴ ἂσ Ἐς, ὅσα 
Ὁ, ἄρα Ἐά 18 ᾧ ΒΕΡΕ: ὃ ΕἸΙΒΕ 15 ἣν ἢ Β 20 ἐστι Β, 
γε 19, ἔστε ( 25 οὕτω ΒΟΙΘΕ: τοῦτο . Ἀ. ἩΙΞΟΠΙΡ Ἀδ τὶ 
ΒΕ" σὴς. ἘΠ} ἀλλ᾽ στε. ΒΕςσα: ἀλλότε. ΓἸ), ἀλλὰ. τέ Ἐπ ΒΘΔΙΗΒ 
27 αδίκων καὶ Ὁ 428 εἰσηγεῖ Β, εἰσηγκν Ὁ: εἰση) ἢ ΘΕ δ Ζο  αΘ 
ΟΠ... 19), δαα, 4 
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δικαίων καὶ καλῶν καὶ ἀγαϑῶν χαὶ τῶν ἐναντίων. ἀλλὰ 
μὲν δή, φαίη γ᾽ ἂν τις, οἷοί τέ εἰσιν ἡμᾶς οἱ πολλοὶ 
ἀπτοχτιννύναι; 

ΚΡ. 4ῆλα δὴ καὶ ταῦτα [᾿ φαίη γὰρ ἄν], ὦ Σώχρατες, 
ἀληϑῆ λέγεις. 

ΣΟ λν ὦ ϑαυμάσιξ οὗτός τε ὃ λόγος, ὃν διελη- 
λύϑαμεν, ἔμοιγε δοχεῖ ἔτι ὅμοιος εἶναι χαὶ πρότερον. 
χαὶ τόνδε αὖ σκόττει, εἰ ἔτι μένει ἡμῖν 1) οὔ, ὅτι οὐ τὸ 
ζῆν περὶ πλείστου ποιητέον, ἀλλὰ τὸ εὑ δὶ 

ΚΡ. λλὰ μένει. 
ΣΩ, Τὸ δὲ εὖ χαὶ χαλῶς καὶ δικαίως ὅτι ταὐτόν 

ἔστιν, μένει ἢ οὐ μένει; 
ΚΡ. Μένει. 
ΙΧ. Σῶ, Οὐχοῦν ἐκ τῶν ὁμολογουμένων τοῦτο σχε- 

χυτέον, πότερον δίχαιον ἐμὲ ἐνθένδε πειρᾶσϑαι ἐξιέναι 
μὴ ἀφιέντων ϑηναίων, ἢ οὐ δίκαιον" καὶ ἐὰν μὲν φαί- 
γηται δέκαιον, σειρώμεϑα, εἰ δὲ μὴ, ξῶμεν. ἃς δὲ σὺ 
λέγεις τὰς σχέψεις στερί τὲ ἀναλώσεως χρημάτων καὶ 
δόξης καὶ παίδων τροφῆς, μὴ ὡς ἀληϑῶς ταῦτα, ὦ 
Κρίτων, σχέμματα ἢ τῶν ῥᾳδίως ἀ ἀττοχτιννύντων χαὶ ἀνα- 
βιωσκχκομένων γ᾽ ἄν, εἰ οἷοί τ᾽ ἤσαν, οὐδενὶ ξὺν γῷ, τούτων 
τῶν πολλῶν. ἡμῖν Ὁ: ἐπειδὴ ὁ λόγος οὕτως αἱρεῖ, μὴ 
οὐδὲν ἄλλο σχεπτέον ἢ ἢ ὅχτερ γῦν δὴ ἐλέγομεν, σότερον 
δίκαια πράξομεν χαὶ χρήματα τελοῦντες τούτοις τοῖς 

6 ἀλλ᾽ ὦ --- πρότερον ῬυϊΞοΐαῃ. τηβϊξ. 18, 249 Ὁ. 332 ΗοτίΖ 

2 τέ εἰσὶν ΒΟ: τ᾽ εἰσιν Ὁ). τὰ ν᾽ εἰσὶν Ἔ, 3 ἀποκτιννῦναι ( 
4 δηλαδὴ ΒΟΒΕ | ταῦτα εχ τοῦτο ἴδοϊί 1) ] δῆλα --- :Φ:ώκρατες 
ἔξ, Μύπεν επηθπάδί. Ρ]αίοη. Ρ. 6, φαίη γὰρ ἄν Ἰποῖαδιε ΜΘ 
ῬΒΠΟΙοΟΣ. 28 (1869) Ρ. 724 5 νεῦρα ἀἰηϑή λέγεις ΜΏΠΘΥ 5ο]α 
ΟΥΟΩΙ {π|Ρυ1ῖ, ἘρῸ δὰ νευθὶς δῆλα --- Σώκρατες Δαϊπηχὶ: νυ]ρὸ 
ΓΕΒΡΟΠΒΊΙΠῚ Θοογαεῖς ἰᾶται ἃ νου ὶς ἀληϑῆ λέγεις ἱποϊριῖ; νεῦρα ἀλλὰ 
μὲν --- Σώκρατες (ΥἸϊζοηϊ, νεῦρα ἀληϑῆὴ λέγεις --- ζὴ»ν ΘΟΟΓΑΙ ΠΟΙΏΙΠ6 
ϑυρτα ἀλλ᾽ εὐᾶβὸ αδαϊί 4 6 τε ΒΟΒΘΕ: γ᾽ ΗΙγβοπῖρ 7 ἐμοί 
γε 1) : ἔτι δα α. Β(1) Ῥηβοϊδηι5, ταϑίϊτυμ Μ5, ν]άς Ν. (. Ρ. τ64: 
οὔῃ. Ἐὶ | ὅμοιος ΒΩ, γρ. 6, Ῥηβοϊδημβ: ἀνόμοιος Ἐ, 1 καὶ πρότερον 
Ῥγβοίδηι5, γοϑυταϊε ΚΝ ῸῈχ Ἰη ΕἼΘ οἸς εἰ5. ΔΠΠΔ]. νο]. 73 (1856) Ρ. 669 ΟΙ: 
Μαάν!ρ δάνετβ. 1 Ρ. 369: τῷ καὶ πρότερον Β([), τῶ προτέρω 1 
8 αὖ ΒΟ): δὲ αὖ Ε) οκόστει 7, 564 εἐ ἴῃ 185. [0 μένει --- οὐ μέν εἶ 
οἵ. τῇ τ ἢ δαα. ς 11 ᾿τόδε ς 12 ἐστεκ Β): ἐστι Ἐς | ἢ 
ΟἿ. Τ᾽, Δα. ἃ ] μένει Ῥοϑβί οὐ Ἰπο]α5]: Η]γΒΟΠΡ, δἵ να ϑίδίπη 
οἱἱ ῶισίον 14 ὡμολογημένων Βυγρ65 τ6 ἀφιέντων ΒΕ: 
ἐφιέντων ( 18 ἀναλώσεως χρημάτων ΒΕ): χρ. ἀν. Ἐ,, τεςσερὶΐ 
ΒΘΚΙΚοΥ 21. γ ἂν ΒΟΘΙ τ τὰν Ὑνγιθηθδοῇ ΕΡ. οτῖί, Ρ- 232 
ε΄, ἘΠ.5. 7 τἱ ΒΡ τὸ ΟἸΘΕΣ 22 οὕτως ΒΟ(Ώ: οὗτος Ἐ | αἱρεῖ εχ ἐρεῖ 
[ςοἱΐ 1) 23.) τὴ. (ἃ 

ΙΟ 
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49 ΚΡΙΤΩΝ τῦ 
2 , 

ἐμὲ ἐνθένδε ἐξάξουσιν χαὶ χάριτας, καὶ αὐτοὶ ἐξάγοντές 
τε καὶ ξξαγόμενοι, ἢ τῇ ἀληϑείᾳ ἀδικήσομεν τεάντα ταῦτα 

- ΄, , 

ποιοῦντες" χἂν φαινώμεϑα ἄδικα αὐτὰ ἐργαζόμενοι, μὴ 
2 ’, ς ,ὔ 22 2 9 { ’ Ἐε , 

οὐ δέῃ ὑττολογίζεσϑαι οὔτ εἰ ἀποϑνήσχειν δεῖ παραμέ- 
γοντας καὶ ἡσυχίαν ἄγοντας, οὐτ᾽ εἰ ἄλλο ὁτιοῦν πάσχειν 
πρὸ τοῦ ἀδιχεῖν. 

» , Ξ 3 , [φ 

ΚΡ. Καλῶς μέν μοι δοχεῖς λέγειν, ὦ Σωχρατες, ὅρα 

δὲ τί δρῶμεν. 
- 5,...9 , - Ἂς 5} 3} 2 ΣΩ, Σχοπῶμεν, ὦ ἀγαϑέ, χοινῇ, καὶ εἴ πῃ ἔχεις ἀντι- 

λέγειν ἐμοῦ λέγοντος, ἀντίλεγε, καί σοι πείσομαι" εἰ δὲ 
Ἅ -» ’ ΟῚ ,ὔ Χ 

μή, παῦσαι ἤδη, ὦ μαχάριξ, πολλάκις μοι λέγων τὸν 
ΤΙΝ , ς Ν᾽ 2 , 2 , 9 ’ 2 Ὰ αὐτὸν λόγον, ὡς χρὴ ἐνϑένδε ἀχόντων ““ϑηναίων ἐμὲ 

ἀπειέναι" ὡς ἐγὼ περὶ τιολλοῦ ποιοῦμαι πείσας σε ταῦτα 
πράττειν, ἀλλὰ μὴ ἄχοντος. ὅρα δὲ δὴ τῆς σχέψεως τὴν 
ἀρχήν, ἐάν σοι ἱκανῶς λέγηται, καὶ τεειρῶ ἀττοχρίνεσϑαι 
τὸ ἐρωτώμενον, ἢ ἂν μάλιστα οἴῃ. 

ΚΡ. “ἀλλὰ πειράσομαι. 
Χ. Σῶ, Οὐδενὶ τρόπῳ φαμὲν ἑκόντας ἀδιχητέον εἶναι, 

ἢ τινὶ μὲν ἀδικητέον τρόπῳ, τινὶ δὲ οὔ; ἢ οὐδαμῶς τό γε 
»" ἣ , , πὸ 

ἀδικεῖν οὔτε ἀγαϑὸν οὔτε καλόν, ὡς πολλάχις ἡμῖν καὶ 
- ’ὕ Φ [ 

ἐν τῷ ξμπροσϑεν χρόνῳ ὠμολογήϑη; [περ χαὶ ἄρτι 

18 οὐδενὶ τρόπῳ --- γ77, το ποιητέον Ἐπι56Ρ. ῬΥϑερϑῦ. Ἔενϑῃρ.. 13, 7 

1 ἐξάξουσι Β, 56α ε ἴῃ τα5. (ν εαϑα νϊἀφίυτ): ἐξάξουσι (Ε] 
ἐξάξουσι --- ποιοῦντες ἴῃ τα. Εἰ 2 πάντα ταῦτα Β. (ρατίιτη ταἤη- 
565), (Ε: ταῦτα πάντα 1) 53 ἐογαζόμενη 515 Ε;, 564 οἐ Βιρτα ἡ δά- 
αϊζατη 4 ἀποϑνήισκειν Β: ἀποϑνήκειν (Ὁ) [ παραμένοντα Εἴ καὶ 
ἄγοντα 1), ΠΟΥ. 4] οὐτ᾽ εἰ ἘΟΥΚΊοΥ οἵ. ἩΟΘΠΘΌΘΕΚ δηϊπηδᾶν. οὐἱΐ. Ρ.40: 
οὔτε ΒΟαΕ)Ε γ δοκεῖ 1), οοτγ. ἃ 8 δὲ οἵη. 1), Δαα. ἀ ροϑὶ δρῶμεν 
γψεῖρα ᾿ἰπβεαπθηία ὡς ἐγὼ ἄκοντος ἰγδῆβροβυϊ ΝΑΘρΘΊΒΡΔΟ ἢ 
εἰηεπάδί. Ρ]αΐοῃ. Ρ. 20, {πη ἰγαη5ρΟϑι ποτ διηρ]Ἔςί νὰ] Ηοτ- 
ΤΊΔΏΠ, 51 ῬΥῸ πσπεῖσαε 5ογρίαχῃ ἔποῦϊΐ πείσας 9 ὦ ἀγαϑὲ Β9Ε: 
ὠγαϑὲς το καὶ σοὶ ΒΟ) δὲ οτῃ. (, Δα 4. ας 13 πείσας Βαυϊ[πΠΔῆΠ0Ὸ 
δποίογα βοῦρϑιὶ Ηθυτηδηη οἵ. Μαάνὶρ δάνουϑβ.  Ρ. 369 ποί. 2: πεῖσαί 
ΒΟΒΕ, ἀεϊονι εχ ἴῃ ΕἼΘοΙκεῖ5. ΔηΠ8]. νο]. 723 (18:6) Ρ. 669 οἶς 
ΚΟΠΙσΒΠΟΙ ογϊοα εἰ δχεσείίοςα 1850, πείσαντα 5. ΠΡαιπι; πεῖ- 
σαι --- ἄκοντος τοῦ δικαίου Τ) δ 6Ι]61, σε ταῦτα πράττειν, πεῖσαι 
ἩΙΠΙΟἤΘη, πεῖσαί σε, ἀλλὰ μὴ ἄκοντος ταῦτα πράττειν ΜΕΙ5ΕΥ ἴῃ 
ΕἼ ΕοἸκ6 15. 8ΔΠΠ8]. νο]. 109 (1874) Ρ. 40 15 ἀποκρίνεσθαι (,, 564 ε 
εχ 6π]εηά., ἀποκρίνασθαι Ἐ,, 584 6 5ι|ρτα νϑύϑυτῃ δἀαϊία τ6 μαλ- 
λιστὰ τἱ΄ νιἀείω Ἐ,, ςοΥ. 6 | οἴεε ς 19 ἡ Β,, σοτῖ. Ὁ, υἱ 1 
6,159 16 19 | τρόπον 1), σοΥ̓. ἃ 20 5ιρῖα ἀδικεῖν ῬΥΪΠΊοΟ Ρο- 
511 ἃ οὔτε καλόν, ροβίθα 46]16556 νἹἀδίμσ, νο]αἹ ἃ ρυῖτηο ογίαββα 
οὔτε καλὸν οὔτε ἀγαϑόν, αἱ ε5ἰ δριια Ἐπβοθίατη | πολλάκις μὲν 
Ἡεϊπάοτῇ 21 ὅπερ] ἀτὰρ Ἠεϊηάοτί; ὅπερ -- ἐλέγετο Ἰπο]ι51 
οὑπὶ Βυγραβῖο Ηγβοῃρ, νιάς ϑίπάϊθη Ὁ. 40, ἤ, ὅπερ --- ἐλέγετο, 
πᾶσαι ΝΙΘΙΘΘΥ 1ῃ ῬΊΘΟΙΚΕΙ5. ΔΠΠ8]. νο]. 109 (1874) Ρ. 40 
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ἐλέγετο" ἢ πᾶσαι ἡμῖν ἐχεῖναι αἱ πρόσϑεν ὁμολογίαι 
ἐν ταῖσδε ταῖς ὀλίγαις ἡμέραις ἔχχεχυμέναι εἰσίν, χαὶ 
πάλαι, ὦ Κρίτων, ἄρα τηλιχοίδε [γέροντες] ἄνδρες πρὸς 
ἀλλήλους σπουδῇ διαλεγόμενοι ἐλάϑομιεν ἡμᾶς αὐτοὺς 
παίδων οὐδὲν διαφέροντες; 1 ἢ γαντὸς μᾶλλον οὕτως ἔχει, 
ὥσπερ τότε ἑλέγετο ἡμῖν, εἴτε φασὶν οἱ σπτολλοὶ εἴτε μή, 
χαὶ εἴτε δεῖ γ ἡμιᾶς ἔτι τῶνδε χαλ ̓δτώτερα πάσχειν εἴτε χαὶ 
πραότερα, ὅμως τό γε ἀδικεῖν τῷ ἀδιχοῦντι χαὶ χαχὸν 
χαὶ αἰσχρὸν τυγχάνει ὃν παντὶ τρόπῳ; φαμὲν ἢ οὔ; 

ΚΡ. Φαμέν. 

ΣΩ, Οὐδαμῶς ἄρα δεῖ ἀδιχεῖν. 
ΚΡ. Οὐ δῆτα. 
ΣΩ, Οὐδὲ ἀδικούμενον ἄρα ἀνταδιχεῖν, ὡς οἱ πολλοὶ 

οἴονται, ἐπειδή γε οὐδαμῶς δεῖ ἀδιχεῖν. 
ΚΡ, Οὐ φαίνεται. 
ΡΟ 7 θην καχουργεῖν δεῖ, ὦ Κρίτων, ἢ οὔ; 
ΚΡ, Οὐ δεῖ δή που, ὦ Σώχρατες. 
ΣΩ, Τί δέ; ἀντιχαχουργεῖν χαχῶς πάσχοντα, ὡς οἱ 

σιολλοί φασιν, δίκαιον ἢ οὐ δίκαιον; 
ΚΡ, Οὐδαμῶς. 
ΣΩ, Τ7ὸ γάρ που χαχῶς ποιεῖν ἀνθρώπους τοῦ ἀδι- 

χεῖν οὐδὲν διαφέρει. 
ΚΡ, ληϑῆ λέγεις. 
ΣΩ, Οὔτε ἄρα ἀνταδιχεῖν δεῖ οὔτε χαχῶς ποιεῖν 

οὐδένα ἀνϑρώπων, οὐδ᾽ ἂν δτιοῦν ττάσχῃ ὑττ᾽ αὐτῶν. 
χαὶ ὅρα, ὦ Κρίτων, ταῦτα χαϑομολογῶν, ὅπως μὴ παρὰ 
δόξαν ὁμολογῇς. οἶδα γὰρ ὅτι ὀλίγοις τισὶ ταῦτα χαὶ 
δοχεῖ χαὶ δόξει. οἷς οὖν οὕτω δέδοχται χαὶ οἷς μή, τού- 

τι οὐδαμῶς --- ως5 ὑπ᾽ αὐτῶν Ὑπεοάοτει. {πογαρειξ. Ρ. 467 (αἱϑβῇ., Οτίρ.- 
οοηίτα (εἶβ. 7, 370 Ρ. 89 Τιοτηπηδίζβοῃ | τι οὐδαμῶς --- 77, 2 βουλεύματα 

ΘΙΟΡ. ἢοτγ]αρ'. το, 27 

1 ἐκεῖναί εἰσι 1), 564 εἶσι ΘΥΔΘΌΠ 2 εἰσὶν Ἐ;, εἰσὶ Β: εἰσὶ 
Γῦ 48, γέροντες ἄνδρες ἸΠΟ]α51 ΒαΓρα5, γέροντες ΙΆςο5 4 αὐ- 
5. Ὁ αὑτοὺς ε 6 ἐλέγετο ἡ ἡμῖν ΒΟ: ἡμῖν ἐλέγετο Ε 8 τό 
γε Ὀ [καὶ κακὸν καὶ αἰσχρὸν ΒΟ: καὲ αἰσχρὸν καὶ κακὸν ἘΞ τὶ ἄρα 
: ἄρα Βα 12 οὐ δῆτα -- ἀδικεῖν οτὴη. (, ἴῃ ΤΉΔΓΙΡ. ααά. ς 
123 ἄρα Ὦ: ἄρα ἃ 117: οὐδαμῶς ΒΕ: οὐδαμῶς γε ς | δεῖ ἃ: 
δὲ Ὁ 16 δὲ ΓΙ, δὰ Β: δαὲ ἘΡ 18 δα Β: δαὲ Ὁ 19 φασὶν 
ΒΟ, φασὶ» 1), φασὶ Ἐὶ 21 τοῦ 1). 566 ὕ 1ῃ 785. 23 ἀληϑῆ ἃ: 
ἀληϑ' 19. καλῶς Ὑπεοδοτγοίας 24 ἀντιποιεῖν ΗΥΒΟΠΙ 25 πά- 
σχῃ τις Τβεοδοτγοίι5, ἘΙ5Θ Ὀ1τ5 26 καϑομολογῶν ΒΟΏ: ὁμολο- 
"1 ΕΗ 27 ὁμολογῆς εχ ὁμολογεῖς ἴεο ( 28 οὐν ΒΟ: 

ΙΟ 
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τες, 

25 

Ὁ0 ΚΡΙΤΩΝ 7ι 7 

τοις οὐχ ἔστι κοινὴ βουλή, ἀλλὰ ἀνάγχη τούτους ἀλλήλων 
καταφρονεῖν, “ὁρῶντας τὰ ἀλλήλων βουλεύματα. σχότπει 
δὴ οὖν χαὶ σὺ εὖ μάλα, πότερον χοινωνεῖς καὶ ξυνδοχεῖ 
σοι χαὶ ἀρχώμεϑα ἐντεῦϑεν βουλευόμενοι, ὡς οὐδέττοτε 
ὀρϑῶς ἔχοντος οὔτε τοῦ ἀδιχεῖν οὔτε τοῦ ἀνταδιχεῖν οὔτε 
κακῶς πάσχοντα ἀμύνεσθαι ἀντιδρῶντα χαχῶς" 1) ἀφίέ- 
στασαι χαὶ οὐ χοινωνεῖς τῆς ἀρχῆς; ἐμοὶ μὲν γὰρ χαὶ 
πάλαι οὕτω χαὶ νῦν ἔτι δοχεῖ, σοὶ δὲ εἴ πῃ ἄλλῃ δέδο- 
χται, λέγε χαὶ δίδασχε. εἰ δ᾽ ἐμμένεις τοῖς τιρόσϑε, τὸ 
μιδτὰ τοῦτο ἄχουε. 

ΚΡ. ἀλλ: ἐμμένω τε χαὶ ξυνδοχεῖ μοι" ἀλλὰ λέγε. 
ΣΩ. “Ζέγω δὴ αὖ τὸ μετὰ τοῦτο, μᾶλλον δ᾽ ἐρωτῶ: 

πότερον ἃ ἄν τις ὁμολογήσῃ τῳ δίκαια ὄντα ποιητέον ἢ 
ἐξαπατητέον; 

ΚΡ, Μοιητέον. 
ΧΙ. Σῷ, Ἐχ τούτων δὴ ἄϑρει. ἀπιόντες ἐνϑένδε 

ἡμεῖς μὴ σείσαντες τὴν πόλιν πότερον καχῶς τινας σῖοι- 
οὔμεν, χαὶ ταῦτα οὺς ἥκιστα δεῖ, ἢ οὔ; καὶ ἐμμένομεν 
οἷς ὡμολογήσαμιεν δικαίοις οὖσιν ἢ οὔ; 

ΚΡ. Οὐκ ἔχω, ὠ Σώχρατες, ἀποχρίνασϑαι πρὸς ὸ 
᾿ ἐρωτᾷς" οὐ γὰρ ἐννοῶ. 

Σῷ, Ζλλ᾽ ᾧδε σχόπει. εἶ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε 
ἀποδιδράσκειν, εἴϑ; ὅγτως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλϑόντες 
οἱ γόμοι χαὶ τὸ χοινὸν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο" 
εἰχτέ μοι, ὦ Σώχρατες, τί ἐν νῷ ἔχεις ποιεῖν; ἄλλο τι ἢ 
τούτῳ τῷ ἔργῳ, ᾧ ἐπιχειρεῖς, διανοεῖ τούς τε νόμους 
ἡμᾶς ἀπολέσαι καὶ ξύμστασαν τὴν πόλιν τὸ σὸν μέρος; 
ἢ δοχεῖ σοι οἷόν τξ ἔτι ἐχείνην τὴν πόλιν εἶναι χαὶ μὴ 
ἘΣ ΕΝ ἘΠ ΓΗ ἐν ἢ αἱ γενόμεναι δίχαι μηδὲν ἰσχύουσιν, 

2 σκόπει --- 8 δοκεῖ Οτῖρ. σοπίγα (65. 7, 371 Ρ. 90 1,οπιπηαίζβ ἢ 

1 ἀλλὰ Β.): ἀλλ (ΓΕ 2 τὰ ἀλλήλων ΒΟ): ἀλλήλων τὰ Ἐ 
3 δὴ οὖν ΒΟΏ: οὖν δὴ Ἑ ΟτΥροηδβ | σὺ 4: σοὲ πὶ νἰάείαγ Ὁ 
6 ἀμύνεσϑαι ΒΕ: ἀμύνασϑαι ( | ἀντιδοῶντας ἘΠ| ἢ Ὁ: ἤ Β, ποη 
ΒΟΙΠΙΘΕ οἷς 8. σὸὐ Β9Ὲ: σὺ } δὲ ΒΟΒΕΣ Ὁ οἵδ᾽ ΒΕ : δὲ Εἰ πρό- 
σϑε ΒΒ): σρόσϑεν ΠΩΣ αὖ νῖάς Ν.Ο, ρ.162 12 αὖ τὸ α: αὐτὸ 1Ὁ 
13 πρότερον Π), σοττ. ἃ [τῳ ΒΕς: τῷ (ἢ Τ8 7) 5 ὉΟΥΓ) Ζαὺ 
ἐμμένομεν --- οὐ οτὴ. (1), ἴῃ τηδΥρ. δά. ςα; 564 ἸηαΥρὶπο [011] 
ΔΌΒΟΙ550 ΘΟΠΊρΡ τὰ Ἰπτογοίάογαηΐ ἴθ Ὁ Ι ἐμμε. μὲν ας, ἐμμενουμεν 
ΤΟΠηΡΘΩΒ ς 21 γὰρ ἰὴ τὰ5.ὄ Ὁ 22 ὧιδε Β: ὧδε (ΠΕ 524 ἐροῖντο ( 
25. ἀλλό τι ΒΌΕς, ἀλλ ὅτις 426 διανοεῖ Β, δίανοικ » Ὁ: διανοῇ ἘΠ α-: 
διανοεῖ ( 28 πόλιν πόλιν εἶναι Βυξέπηαπῆ 29 ἡ ΒΟ, τεϑί- 
ται Ἡδττηδηη; ἡ ἂν ΕΡΑ |; ἰσχύουσιν 1): ἰσχύωσιν ΒΓΕΑα 



(ὃ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ο0 

ἀλλὰ ὑπὸ ἰδιωτῶν ἄχυροί τε γίγνονται χαὶ διαφϑείρονται; 
τί ἐροῦμεν, ὠ Κρίτων, πρὸς ταῦτα χαὶ ἄλλα τοιαῦτα; 
πολλὰ γὰρ ἂν τις ἔχοι, ἄλλως τε χαὶ δήτωρ, εἰπεῖν ὑπὲρ 
τούτου τοῦ γόμου ἀπολλυμένου, ὃς τὰς δίχας τὰς δικα- 
σϑείσας προστάττει χυρίας εἶναι. ἢ ἐροῦμεν πρὸς αὖ- 5 

ς τοὺς ὅτι ἠδίκει γὰρ ἡμᾶς ἢ πόλις καὶ οὐκ ὀρϑῶς τὴν 
δίκην ἔχρινεν; ταῦτα ἢ τί ἐροῦμεν; 

ΚΡ, Ταῦτα γὴ 4ία, ὠ Σώχρατες. 
Υ ἈΠ ΣΟ ΜΙ οὖν, ἂν εἴπωσιν οἵ νόμοι" ὦ Σώχρατες, 

ἡ καὶ ταῦτα ὡμολόγητο ἡμῖν τε χαὶ σοί, ἢ ἐμμενεῖν ταῖς τὸ 
δίκαις αἷς ἂν ἢ πόλις δικάζῃ; εἰ, οὖν αὐτῶν ϑαυμάζοιμεν 
λεγόντων, ἴσως ἂν εἴποιεν ὅτι ὦ Σώχρατες, μὴ ϑαύμαζε 
τὰ λεγόμενα, ἀλλ᾽ ἀποχρίνου, ἐπειδὴ καὶ εἴωϑας χρῆσϑαι 
τῷ ἐρωτᾶν τε χαὶ ἀποχρίνεσϑαι. φέρε γάρ, τί ἐγκαλῶν 

Ὁ ἡμῖν καὶ τῇ πόλει ἐτειχειρεῖς ἡμᾶς ἀπολλύναι; οὐ πρῶ- τὸ 
τὸν μέν σὲ ἐγεννήσαμεν ἡμεῖς, καὶ δὲ ἡμῶν ἐλάμβανεν 
τὴν μητέρα σου ὃ πατὴρ καὶ ἐφύτευσέν σε; φράσον οὖν, 
τούτοις ἡμῶν, [τοῖς νόμοις] τοῖς περὶ τοὺς γάμους, 
μέμφει τι ὡς οὐ καλῶς ἔχουσιν; οὐ μέμφομαι, φαίην 
ἂν. ἀλλὰ τοῖς περὶ τὴν τοῦ γενομένου “τροφήν τὲ χαὶ 20 
σιαιδείαν, ἐν ἢ χαὶ σὺ ἐπαιδεύϑης; ἢ οὐ χαλῶς πιροσ- 
ἕταττον ἡμῶν οἱ ἐπὶ τούτοις τεταγμένοι ἱνόμοι), παραγ- 
γέλλοντες τῷ πατρὶ τῷ σῷ σε ἐν μουσιχῇ καὶ γυμναστιχῇ 

Ε 1: Δ ΤΕ καλῶς, φαίην ἄν. εἶεν. ἐπειδὴ δὲ ἐγένου τε 
χαὶ ἐξετράφης χαὶ ἐπαιδεύϑης, ἔχοις ἂν εἰπεῖν τιρῶτον "25 
μὲν ὡς οὐχὶ ἡμέτερος ἤσϑα κχαὶ ἔχγονος χαὶ δοῦλος, 
αὐτός τε χαὶ οἱ σοὶ πρόγονοι; καὶ εἰ τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχξι, 

τ: ἀλλὰ ΒΟΩΠ: ἀλλ᾽ ΕἼ γίγνονται ΒΓ. : γίγνωνται ἘΒ | διαφϑεί- 
ρονται ΒΓ: διαφϑείρωνται ΕΡ 4ττὰς δίκας τὰς ἘΡςά: τὰς ΒΟΡ 
6 ἀδικεῖ ἨεΙΠΔοΟΥΓ 7 ἔκρινε Β]): ἔκρινε (Ε, 564 ε δχίγεπη ἴῃ 
τὰβ. ἘΠ ἡ Β, ΠΟΥ. Ὀ 8 δία ΒΟΒΕ το ἦ ὮΡα οἱ οσγίαϑϑα Ὁ: 
ῃ (ά, ἡ Β΄! ταὐτὰ Κεοῖς ἴῃ ΕἸΘΟΙΚεῖ5. ΔΠη8]. νο]. 83 (1861) Ρ. 412| 
ὁμολόγητο ῬᾺ ΠΟΥ. α [ Β, οοτ. Ὁ | ἐωμενεῖν Ἡ!ΓΒΟΠΙΡ οἵ. Μαάν!ρ 
δΔάνεῖϑ. ἱ Ρ. 370 ποί. 1: ἐμμένειν ΒΟΠΕ 15 ἀπολύναι (᾿, ΠΟΥΤ. α 
Τό ἐλάμβανεν ΒΌ: ἐλάμβανε (Ὁ, ἔλαβε ἘΞ, ἴῃ ΤηΔΥΕ:. Ἁ 17 ἐφύτευ- 
σέν Β]): ἐφύτευσέ (ἘΡ 18 τοῖς νόμοις Εἴ 1ὴ νεῖ5. 22 Ψόμοι 10.- 
οἰ υ5ι: Ηἰγβ δ ; Βα ΠΡδαπι φαοαπα ἀδ Πἰβ νου15 46]6η 615 σορΊ αν], 
564 ροκίδα βεηϊθηίδπη βιιδη Γείγαοίαν! 19 μέμφει Β]1): μέμφη 
(Εα᾿ ἔχουσι 1), σοττ. 4] μέμφομαι Ἐ', 564 αε 6Χ 6Π16Π6. 20 γενο- 
μένου 6: γεννωμένου Ἐ 21 ἢ Βά: ἢ ΓΌΕΡ 22 τούτοις Ὁ): 
τούτω Βα 24 παιδεύει κ (: παιδεύειν ΕΟ ἐγένκου ( |Ι τε καὶ 
ΒΕΕ: καὶ Ὁ 25 ἔχοις ἂν ΒΟ: ἔχεις ἂν ὉΕ 27 τοῦϑ᾽ ΒΓΟ.: 
τοῦτο Ἐ | ἔχει τονοῖὰ Ὁ 
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, ἀρ' ἐξ ἴσου οἴει εἶναι σοὶ τὸ δίχαιον χαὶ ἡμῖν, χαὶ ἅττ᾽ 
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ἂν ἡμεῖς σὲ ἐπιχειρῶμεν ποιεῖν, καὶ σοὶ ταῦτα ἂντι- 
ποιεῖν οἴει δίκαιον εἶναι; ἢ πρὸς μὲν ἄρα σοι τὸν πατέρα 
οὐκ ἐξ ἴσου ἦν τὸ δίχαιον χαὶ πρὸς τὸν δεσπότην, εἴ σοι 
ὧν ἐτύγχανεν, ὥστε, ἅπερ πάσχοις, ταῦτα χαὶ ἀντιποιεῖν, 
οὔτε καχῶς ἀχούοντα ἀντιλέγειν οὔτε τυπτόμενον ἂντι- 
τύπτειν οὔτε ἄλλα τοιαῦτα πολλά" πρὸς δὲ τὴν πατρίδα 
ἄρα χαὶ τοὺς νόμους ἔσται σοι, ὥστε, ἐάν σε ἐπιχειρῶ- 
μὲν ἡμεῖς ἀπολλύναι δίκαιον ἡγούμενοι εἶναι, χαὶ σὺ δὲ 
ἡμᾶς τοὺς νόμους χαὶ τὴν πατρίδα χαϑ᾽ ὅσον δύνασαι 
ἐπιχειρήσεις ἀνταπτολλύναι, χαὶ φήσεις ταῦτα ποιῶν 
δίκαια πράττειν, ὃ τῇ ἀληϑείᾳ τῆς ἀρετῆς ἐπιμελόμενος; 
ἢ οὕτως εἶ σοφός, ὥστε λέληϑέν σε ὅτι μητρός τε χαὶ 
πατρὸς χαὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν 
ἐστιν ἢ πατρὶς χαὶ σεμνότερον χαὶ ἁγιώτερον χαὶ ἐν 
μείζονι μοίρᾳ καὶ πτταρὰ ϑεοῖς καὶ πταρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς 
γοῦν ἔχουσι, καὶ σέβεσϑαι δεῖ καὶ μᾶλλον ὑπείχειν χαὶ 
ϑωπεύειν πατρίδα χαλετταίνουσαν ἢ πατέρα, χαὶ ἢ πεί- 
ϑειν ἢ ποιεῖν ἃ ἂν κελεύῃ, χαὶ πάσχειν, ἐὰν τι ττροσ- 
τάττῃ παϑεῖν, ἡσυχίαν ἄγοντα, ἐάν τὲ τύπτεσϑαι ξὰν τε 
δεῖσθαι, ξάν τε εἷς πόλεμον ἄγῃ τρωϑησόμενον ἢ ἄπο- 
ϑανούμενον, ποιητέον ταῦτα, καὶ τὸ δίκαιον οὕτως ἔχει, 
χαὶ οὐχὶ ὑπειχτέον οὐδὲ ἀναχωρητέον οὐδὲ λειπτέον 
τὴν τάξιν, ἀλλὰ χαὶ ὃν πολέμῳ χαὶ ἕν δικαστηρίῳ χαὶ 
πανταχοῦ ποιητέον ἃ ἂν χελεύῃ ἢ πόλις χαὶ ἡ πα- 
τρίς, ἢ πείϑειν αὐτὴν ἢ τὸ δίχαιον πέφυχε, βιάζεσϑαι 

13 ἦ οὕτως --- 8ο, 5 πατρίδα ϑῖο". οχ]ερ.. 39, 23 

τι ἀρ ς: ἀρ ΒΟ] 4 καὶ σοὶ ταῦτα ΒΟΏΕ: καὶ σὺ ταῦτα οὐχ 
ΠΡ τ15 αὐἹρυβάδη) 5.4] δῖιπ, αἱ Βαϊίου στη Βα ηΠῸ ΠΟΥ ΡΑΥΑν]ΐ 
ΠΕ ΤΕΡ.Ι Ρ. 224 Γ9 23 ἡ Β, σοῦ. Ὁ 4 τὸν οἵη. Ε΄ καὶ ἅπερ -- 
ἀντιποιεῖ» 100] 511 ΗΊγΒΟ ΠΡ 7.ἀλλα τοιαῦτα 1), ποη τοιαῦτα ἄλλα 
τί αἷΐ ΒΕΚΚοΥ ] πολλὰ τοιαῦτα Ἐὶ, 8 ἀρὰ Β΄ ἔσται ΜΘ: ἐξέσται 
ΒΟΕ, ἐξεσταί 1), ἐξ ἴσου ἔσται ἨγΒΟΠΙρΡ 9 ἀπολύναι Ἐ,, ΘοἄδπΠ) 
ΕἰδαΟ ἘΣ Τὸ ἐσὼς νόμου ς ἸΠΟ] 511 ΗΠ γβΟΠΙΣ 12 ἐπιμελόμενος ΒΌ: 
ἐπιμελούμενος (Ἐ 13 ἢ ΓΡΕΡ, ἢ Β[ λεληϑέν Β}): λέληϑε ΓΕΡΙ 
μητρὸς (,, 584 ἡ ἴῃ 85. 15 ἐστιν ἡ ΒΟ: οπὶ. ϑίοραθιβ, ἐστι Ἐ, 
(ομ1550 ἢ) Ι ἁγιώτερον ΕΧ ἀγιότερον ἴξοῖϊ Ὁ 16 παρ᾽ ΒΕ: 
παρὰ ( 17 νοῦν ΒΌΈΕο, 564 εχ εἰηεπα. Ε; νῦν ( 18 πα- 
τέρα καὶ μητέρα διοΌδεαι5 19 κελεύη, προστάττη, ἄγη ΕΧ κελεύει, 
προστάττει, ἄγει ἴξοϊί Π) | πάσχειν κ πὶ κα (, γαραεταχη ἔπ1558 ντἀ6- 
ἴὰγ ἐάν τε} Ὁ ϑ Αι ς 22 ποιητέον ΒΟ): ποιητέα Ἐ; ϑίοραξιυς 
23 οὐχὶ Β(Ὦ: οὐχ ἘΞ | λειπτέον Ο: ληπτέον ( 25 ἂν οτη. Ε, 
Δα 4. ε | κελεύᾳς« Ὁ, κελεύη ἃ καὶ ἡ ΒΟ): τὲ καὶ ἡ Ἑ, 26 πείϑ'ειν 
1), 584 εἰν εχ Θμλ6Π4. [ἡ ἘΡ-, ἢ Ὁ εἱ ἐογίαβϑθε ΒΡ, ἢ ἀ πέφυκεν Ὦ 

ὉΙ 

ν΄ 



τὺ 

δ0 ΠΛΆΤΩΝΟΣ Ὁ2 

δὲ οὐχ ὅσιον οὔτε μητέρα οὔτε πατέρα, πολὺ δὲ τού- 
τῶν ἔτι ἧττον τὴν πατρίδα; τί φήσομεν πρὸς ταῦτα, ὦ 
Κρίτων; ἀληϑὴ λέγειν τοὺς νόμους ἢ οὔ; 

ΚΡ. Ἔμοιγε δοχεῖ. 
ΧΙΠ. Σῷ. Σχόπει τοίνυν, ὦ Σώχρατες, φαῖεν ἂν 

ἴσως οἱ νόμοι, εἰ ἡμεῖς ταῦτα ἀληϑῆῇ λέγομεν, ὅτε οὐ 
δίκαια ἡμᾶς ἐπιχειρεῖς δρᾶν ἃ νῦν ἐπιχειρεῖς. ἡμεῖς γάρ 
σξε γεννήσαντες, ἐκϑρέψαντες, παιδεύσαντες, μεταδόντες 
ἁπάντων ὧν οἷοί τ᾽ ἢμεὲν χαλῶν σοὶ χαὶ ἀ018 ἄλλοις 
πᾶσιν πολίταις, ὅμως προαγορεύομεν τῷ ἐξουσίαν στε- 
ποιηχέναι ϑηναίων τῷ βουλομιένῳ, ἐπειδὰν δοχιμασϑῆ 
χαὶ ἴδῃ τὰ ἐν τῇ πόλει πράγματα καὶ ἡμᾶς τοὺς νόμους, 
ᾧ ἂν μὴ ἀρέσχωμεν ἡμεῖς, ἐξεῖναι λαβόντα τὰ αὑτοῦ 
ἀπιέναι ὅττοι ἂν βούληται. καὶ οὐδεὶς ἡμῶν τῶν νόμων 
ἐμποδών ἔστιν οὐδ᾽ ἀπαγορεύει, ἐάν τέ τις βούληται 
ὑμῶν εἰς ἀπτοιχίαν ἰέναι, εἰ μὴ ἀρέσχομεν ἡμεῖς τε χαὶ 
ἡ πόλις, ἐάν τε μετοιχεῖν ἄλλοσε ἐλϑών, ἰέναι ἐχεῖσε 
ὅστοι ἂν βούληται, ἔχοντα τὰ αὑτοῦ. ὃς δ᾽ ἂν ὑμῶν 
γιαραμείνῃ, δρῶν ὃν τρόπον ἡμεῖς τάς τε δίχας διχάζο- 
μεν χαὶ τἄλλα τὴν πόλιν διοιχοῦμεν, ἤδη φαμὲν τοῦτον 
ὡμολογηχέναι ἔργῳ ἡμῖν ἃ ἂν ἡμεῖς κελεύωμεν ποιήσειν 
ταῦτα, χαὶ τὸν μὴ γξιϑόμενον τριχῆ φαμὲν ἀδικεῖν, ὅτι 
τε γεννηταῖς οὖσιν ἡμῖν οὐ πείϑεται, καὶ ὅτι τροφεῦσι, 
χαὶ ὅτε ὁμολογήσας ἡμιῖν τεεξίσεσϑαι οὐτε πείϑεται οὔτε 
πείϑει ἡμᾶς, εἰ μὴ χαλῶς τι ποιοῦμεν, προτιϑέντων 
ἡμῶν χαὶ οὐχ ἀγρίως ἐπιταττόντων ποιεῖν ἃ ἂν χελεύ- 

ι δὲ ΒΕ 5:.}) ΒΞ. ΟΣ ἢ τ.» Ὅτ. Ἐ; δας ἃ 
Ὁ. Τὐν 1. σοι 6] τὸ ΒΙ.: τε ζε [ χαὲὶ ΒΟ τ 8, ἡ αὶ το πᾶ- 
σιν Β, πᾶσιᾳς 1): πᾶσι (Ἑ | προαγορεύειν ΒΓΕΑ, 564 α ἴῃ τᾶ5. 
Τὴ; προσαγορεύειν 1) ] τῷ] τὸ ϑίαρΠδηιβ; τῷ ἐξουσίαν στεπτοιηπκέναι 
ἀο]ονι ΙΔ οο 5 ΤΠ δοκιμασϑῇ ΒΕυ: δοκιμάση Ἐ, τποίασ ΜΏ]]ΟΥ 
ετηδηάαδί. Ρ]αΐοῃ. ρΡ. 3 13 αὑτοῦ ΒΕ: αὐτοῦ (ἢ 14 καὶ οὐδεὶς --- 
βούληται οτη. Β, ἴῃ τηδΓρ᾽. ΤλδΠτι 5815 νοιπϑία δά. Ὁ τῶν νόμων 1ῃ- 
ΟἸ 511 οἰ Βυγροοϑῖο ΗΙτομῖρ 15 ἐμποδῶν Ὁ τό ἡμῶν Ρ, ὑμῶν 
ἘΠ ΞΕ τ Εἰ Θππ μα. 8} Μαάν!ς Δάνεγϑ. 1 Ρ. 369: ἀρέσκοι- 
μεν ΒΟΘΕ Τ7 ἄλλοσε ΒΟ), τεϑαςζας ΜΈ: ἄλλοσέ ποι ἘΒα 
τ8 ἔχων (ω δχ οΙη6Π6.) τὰ αὑτοῦ ΒΕ 120 τῆ πόλπκ» 1), τὴν πόλιν ἃ] 
διοικοῦμεν α 1), 564 ν 444. ἃ 21 ὡμολογηέναι ΟΧ ὁμολογηκέναε 
[εοἰ 1) 23 γεννηταῖς Β, γαϑ({π|0 σατὴ (1]6]γηο 1] Π Δ ΟΥῆΟ ἴῃ 
{Π6ϑϑιγο ΘΙΘΡΠΔΗΙ 11 Ρ. 573 Ἠοππδπη ΔαΠοίΔη5 3; 56 5115 ΠΟῚ β΄ η- 
{1165, 584 ΒΘΠΙΟΓ65 βαρὶιαῖ“: γεννήταις (ἘΠ, γενήταις 1) | οὐσιν --- 
τροφεῦσι καὶ 1ῃ. τα5. Εὶ 24 ἡμῖν Β, ἡ μὴν ἰο5ίς (ἀαἸβίογαϊο βαργα 
νΘΥΒΊΠῚ δου ρϑι Ὁ, δαυϊάσδιῃ ποη ροῖα] ἰθροτα [ πείσεσϑαι ΒαϊΤΔηη 
οἵ. Μαάᾶνιρ δάνοιθ. 1 Ῥ- 370 ποί. 1; πείϑεσθαι ΒΟ 25 καλλῶς 1) 
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ὠμεν, ἀλλὰ ἐφιέντων δυοῖν ϑάτερα, ἢ πείϑειν ἡμᾶς ἢ 
ποιεῖν, τούτων οὐδέτερα ττοιεῖ. 

ΧΙΥ. Ταύταις δή φαμὲν χαὶ σὲ ἰΣώχρατες]) ταῖς 
αἰτίαις ἐνέξεσϑαι, εἴστερ ποιήσεις ἃ ἐπινοεῖς, χαὶ οὐχ 
ἥκιστα ϑηναίων σέ, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μάλιστα. Εἰ οὖν ἐγὼ 

εἴποιμι, διὰ τέ δή; ἴσως ἂν μου δικαίως καϑάπτοιντο 
λέγοντες, ὅτι ἐν τοῖς μάλιστα ᾿Ιϑηναίων ἐγὼ αὐτοῖς 
ὡμολογηκὼς τυγχάνω ταύτην τὴν ὁμολογίαν. φαῖεν γὰρ 
ἂν ὅτι ὦ Σώχρατες, μεγάλα ἡμῖν τούτων τεχμήριά ἐστιν, 

ὅτι σοι καὶ ἡμεῖς ἠρέσχομεν χαὶ ἢ πόλις" οὐ γὰρ ἂν ποτὲ 
τῶν ἄλλων ϑηναίων ἁπάντων διαφερόντως ἐν αὐτῇ 
ἐπεδήμεις, εἶ μή σοι διαφερόντως ἤρξσχεν, καὶ οὔτ᾽ ἐπὶ 
ϑεωρίαν τιώπτοτ᾽ ἐχ τῆς πόλεως ἐξῆλθες, οὔτε ἄλλοσε 

οὐδαμόσε, εἰ μή πτοι στρατευσόμενος, οὐτε ἄλλην ἀπο- 
δημιίαν ἐποιήσω τιώπτοτε, ὥστπτερ οἱ ἄλλοι ἄνϑρωποι, 
οὐδ᾽ ἐπιϑυμία σε ἄλλης πόλεως οὐδὲ ἄλλων γόμων ἔλα- 
βεν εἰδέναι, ἀλλὰ ἡμεῖς σοι ἱκανοὶ ἦμεν χαὶ ἡ ἡμετέρα 
πόλις" οὕτω σφόδρα ἡμᾶς ῃροῦ, χαὶ ὡμολόγεις καϑ' 
ἡμᾶς πολιτεύσεσϑαι, τά τὲ ἄλλα χαὶ παῖδας ἐν αὐτῇ 

ἐπτοιήσω, ὡς ἀρεσχούσης σοι τῆς πόλεως. ἔτι τοίνυν ἐν 
αὐτῇ τῇ δίχῃ ἐξῆν σοι φυγῆς τιμήσασϑαι, εἰ ἐβούλου, 
χαὶ ὅπερ νῦν ἀκούσης τῆς πόλεως ἐττιχειρεῖς, τότε ἕχού- 
σης ποιῆσαι. σὺ δὲ τότε μὲν ἐχαλλωτιίζου ὡς οὐχ ἀγα- 
ναχτῶν, εἰ δέοι τεϑνάναι σε, ἀλλὰ ῃροῦ, ὡς ἔφησϑα, πρὸ 
τῆς φυγῆς ϑαάνατον" νῦν δὲ οὔτ᾽ ἐχείνους τοὺς λόγους 

25 σὺ δὲ τότε --- 82,25 ὦ Σώκρατες Ἐλι5ΕΡ. ρσϑθρδβσ. Ἔενδηρ. 13,8] 25 νῦν 

δὲ --- 82,1 ἐντρέπει ῬυϊΞοίαπ. ἱπβεϊξ. τ8, 2ιτ Ρ. 31: Ηεσίζ 

3 καὶ σὲ σώκρατες Β, σώκρατες Ἰπο] 511 ΜΈ: καὶ σὲ ὦ σώ- 
κρατες )Ὲ:, ὦ σώκρατες καὶ σὲ ( 4 ἐπ[ινοεῖς  1Πο]τι58 1η τ85. Εὶ 
5 ἀϑην καίων Β 6 μοι 1), σοτΐ. 4 8 ὠμολογικῶς 10. φοττ, 6] 
ὡμολογίαν (, 564 ὦ εχ ἐπιδηά. 9 Ροβί τούτων 5ρδίϊπΠ} νΔΟΙΠΠΙΤῊ 
5 ΨΕ] 6 ΠΠτοτσατη ἴη 1 12 ἤρεσκεκχ (ν 6Υγ458) ΒΏ: ἤρεσκε ΓΕ 
13 πώποτ᾽ ΒΟ: πώποτε )Ὲ | ἐξῆλϑες ΒΓ.: ἐξῆλθες ὅτε μὴ ἅπαξ 
εἰς ἰσϑμόν Ἐ, νεῦρα ὅτι -- ᾿Ισϑμόν, αυὰ6 ἴαῖὴ ΑἰμΘηδθιιβ. 5, τς 
Ἰερῖθ56 νἱάοίατ, ἴῃ τηδῦρ. δα 4. Ὅς, ᾿πο]αβοσιηΐ Ταυτσθηβ65, ἀ6] αν! 
Μ5, νά: Ν. .Ρ.162 τ3οὐτ᾽ ( τ4 οὐδιαμόδε ΒΡΕ: οὐδαμῶς σε (] 
ἀποδημίαν ἐποιήσω ΒΟ): ἐποιήσω ἀποδημίαν Ἐ, ἀποδημίαν οὐδε- 
μίαν ἐποιήσω ἘΠ ΎΒΟΠΙρ το οὐδὲν ἀλλο ΘΒ α σὐδ᾽" ἀλλδλν 
19 πολιτεύσεσθαι ΒΓ, τοϑςζαϊς ΜΆ, νιάς Ν. (, Ρ. τό4 (Μδάᾶνιρ 
δΔάνειβ. 1 Ὁ. 370 ποῖ. 1): πολιτεύεσϑαε ὈΕ ᾿Ξ αὐτῇ 1 ΤΆΘ. ΡῈ 
22 ἀκούσεις ( ΟΟΥ. 23 ἐκαλλωπίζου ΕΟΧ ἐρεντν ον ἣν [εοῖς Ὁ 

2 δ ας ἢ [ Ι τεϑνᾶναει ὯΕ | ἀλλὰ Β(.: ἀλλ Ὲ 2 "Ὁ 
οὔτε 1Ὁ 

»ίαϊο συοΐ. 7. 60 
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αἰσχύνει, οὔτε ἡμῶν τῶν νόμων ἐντρέπει, ἐπιχειρῶν 
διαφϑεῖραι, πράττεις τε ἅπερ ἂν δοῦλος φαυλότατος 
πράξειεν, ἀποδιδράσχειν ἐπιχειρῶν παρὰ τὰς ξυνϑήχας 
τε χαὶ τὰς ὁμολογίας, χαϑ' ἃς ἡμῖν ξυνέϑου πολιτεύε-: 
σϑαι. πρῶτον μὲν οὖν ἡμῖν τοῦτ᾽ αὐτὸ ἀπόχριναι, εἰ 
ἀληϑῆ λέγομεν φάσχοντές σε ὡμολογηχέναι πολιτεύσε- 

2 ς - -.΄;΄, 9 3 2 ’ ὃ 2 ὯΣ - , 

σθαι χαϑ' ἡμᾶς ἔργῳ, ἀλλ οὐ λόγῳ, ἢ οὐκ ἀληϑῆ. τί 
φῶμεν πρὸς ταῦτα, ὦ Κρίτων; ἄλλο τι ἢ ὁμολογῶμεν; 

ΚΡ. ἄναγχη, ὦ Σώχρατες. 
ΣΩ, ἄλλο τι οὖν ἂν φαῖεν ἢ ξυνϑήχας τὰς πρὸς 

ἡμᾶς αὐτοὺς χαὶ ὁμολογίας παραβαίνεις, οὐχ ὑττὸ ἀνάγ- 
χης ὁμολογήσας οὐδὲ ἀπατηϑεὶς οὐδὲ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ 
ὯΝ Α ΄ 2 Ὁ 2} ς ᾽ 

ἀναγχασϑεὶς βουλεύσασϑαι, ἀλλ᾽ ἐν ἔτεσιν ἑβδομήκοντα, 

ἐν οἷς ἐξῆν σοι ἀπιέναι, εἰ μὴ ἠρέσχομεν ἡμεῖς μηδὲ 
δίκαιαι ἐφαίνοντό σοι αἱ ὁμολογίαι εἶναι. σὺ δὲ οὔτε 

,ὕ » 23 , «' Ν ς ΄ Ν 

“Ἂακεδαίμονα προῃροῦ οὔτε Κρήτην, ἃς δὴ ἑχάστοτξε φῆς 
9 Τὶ ΡῚ ΡῈ 5} ,ὕ - ς ᾿ ’ὔ ’ὔ 

εὐνομεῖσθαι, οὔτε ἀλλην οὐδεμέαν τῶν Ελληνίδων πόλεων 
ΝΑ “- ἘΣ 2 Ν Ἵ ΄ 25 . ΠΑΝ 3 δή 

ουδὲ τῶν βαρβαριχῶν, ἀλλὰ ἑλάττω ἐξ αὐτῆς ἀπεδήμησας 
ἢ οἱ χωλοί τε καὶ τυφλοὶ χαὶ οἱ ἄλλοι ἀνάπηροι" οὕτω 
σοι διαφερόντως τῶν ἄλλων ϑηναίων ἤρεσχεν ἢ πόλις 
τε χαὶ ἡμεῖς οἱ νόμοι [δῆλον ὅτι" τίνι γὰρ ἂν πόλις 
ἀρέσχοι ἄνευ νόμων]; νῦν δὲ δὴ οὐχ ἐμμενεῖς τοῖς ὠμο- 
λογημένοις; ἐὰν ἡμῖν γὲ τιείϑῃ, ὦ Σώχρατες" καὶ οὐ 

,ὔ , ΡῈ 2 - ΓΟ] 2) 7, 

χαταγέλαστός γὲ ἔσει ἕχ τῆς πόλεως ἐξελϑών. 

Ι αἰσχύνει Β1): αἰσχύνη (κα | τῶν νόμων Ἰῃο]51: ΒΌΓΡΘΒΙ 
ἐντρέπει Β, ἐντρέπκ» ): ἐντρέπη (ἘΔ 2 δοῦλος ΒΟ): δοῦλος ὁ ἘΠ 
φαυλότητος ( 4 τε καὶ τὰς ΒΟ.Ε: τε καὶ Ἐ5ΕΡ 5 | πολιτεύε- 
σϑαι ΒΟθΕ 5 μὲν οὐν ΒΟ): οὐν Εὶ | τοῦτ᾽ ΒΟ: τοῦτο Ἐὶ 
6 πολιτεύσεσϑαι Ἐ,, Ῥτοανι Μαάν!ρ δάνεϑ. [ Ρ. 370 ποῖ. 1: πολε- 
τεύεσϑαι Β() 7 ἀλλ᾽ οὐ λόγῳ ποθι ἨΟΘηΘ ΕΘ Κ δηϊτηδαᾶν, 
ὉΠ. 41 το ἀλλ᾽ ὅτε ( [ἂν οτῃ. (Ε,, 844. ε | τὰς Ομ. ἘΞ 6 115 
11 παραβαίνης ἴ), σοΙτ. α [πὸ ΒΟ: ὑπ᾽ Εὶ 12 χρόνῳ ἀναγκα- 
σϑεὶρ τῷ τΆ5. Εἰ 14 εἰ ΒΟΒΕ; εἴπερ δὴ ἃ 15 δέκ[ αιαε] ἸΠο]π58. 
ἴῃ τὰ5. Εὶ | ἐφαίνοντό ο: εὐφραίνοντό (, ἐφαίνοντό 1)  σοε Ῥοϑί 
ἤποιη νϑύϑιιβ ἴῃ τηδῦρ. βορϑὶ Ὁ | δὲ ΒΟ. : τὲ Ε | οὐδὲ λακεδ. Ὁ 
16 κρήτην 1), 564 ἡ 6Χ 6Π16Π6. 18 οὐδὲ τῶν βαρβαρικῶν ΒΟ): 
οὔτε τῶν“ βαρβάρων Ἐ, [| ἀλλὰ ΒΟ: ἀλλ Ε 21 ἡμεῖς οἱ νόμοι 
ΒΟΕ: οὗ νόμοι ἡμεῖς Ὁ ; οἱ νόμοι δηλονότι ἀ6]Θντ ΒΘ ΡΠ Δηι5, οὗ νόμοι 
δῆλον ὅτι --- νόμων Ἰπο]α51]: ΗἸγβοῃρ, δῆλον ὅτε --- νόμιμων ἸΠΟ] 1510 
ΜΘ [ δηλονότε (ΕΣ 22 ἐμμενεῖς Ὁ: ἐμμένεις ΒΟΕ | ὡμολ. εχ 
ὁμολ. ἔεςϊ! Ἐὶ 23 ἐὰν ἡμῖν Ὀ15 5οΙρ5ι:: Π | πείϑη δχ πείϑει ἴες6- 
τύπου (Ε10) 24 γε ἘΣ: τε ΒΓ), 564 οχ εἊπηεπά. Β | ροβῖ τε ἀβἸβίιπη 
ἐστι ἴῃ ΠΤ) | ἔσει Β: ἔση ΟΕ | ἐξελϑόν (,, σοΥ̓. 

5 

ΙΟ 

5 

20 

τατον κου. λουσανσνσαις. 
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ΧΥ. Σχόπει γὰρ δή, ταῦτα παραβὰς χαὶ ἐξαμαρτά- 
γων τί τούτων τί ἀγαϑὸν ἐργάσει σαυτὸν ἢ τοὺς ἐπιτη- 
δείους τοὺς σαυτοῦ. ὅτι μὲν γὰρ κινδυνεύσουσέ γέ σου 
οἱ ἐπιτήδειοι καὶ αὐτοὶ φεύγειν καὶ στερηϑῆναι τῆς πό- 
λεως ἢ τὴν οὐσίαν ἀπολέσαι, σχεδόν τι ὅλον" αὐτὸς δὲ 
πρῶτον μὲν ἐὰν εἰς τῶν ἐγγύτατά τινα πόλεων ἔλϑῃς, 
ἢ Θήβαζε ἢ Μέγαράδε --- - εὐνομοῦνται γὰρ ἀμφότεραι -- 
“πτολέμιος ἥξεις, ὦ Σώχρατες, τῇ τούτων πολιτξίᾳ, χαὶ 
ὅσοιττερ κήδονται τῶν αὑτῶν πόλεων, ὑποβλέψονταί σε 
διαφϑορέα ἡγούμενοι τῶν νόμων, χαὶ βεβαιώσεις τοῖς 
δικασταῖς τὴν δόξαν, ὥστε δοχεῖν ὀρϑῶς τὴν δίχην δι- 
χάσαι᾽ ὅστις γὰρ νόμων διαφϑορεύς ἐστιν, σφόδρα σπτου 
δόξειεν ἂν νέων γε καὶ ἀνοήτων ἀνθρώπων διαφϑορεὺς 
εἶναι. πότερον οὖν φεύξει τάς τε εὐνομουμένας ττόλεις 
χαὶ τῶν ἀνδρῶν τοὺς χκοσμιωτάτους; χαὶ τοῦτο ποιοῦντι 

ἄρα ἄξιόν σοι ζῆν ἔσται; ἢ πλησιάσεις τούτοις χαὶ ἀναι- 
σχυντήσεις διαλεγόμενος --- τίνας λόγους, ὦ Σώχρατες, 
ἢ οὕσπερ ἐνθάδε, ὡς ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ δικαιοσύνη τιλείστου 
ἄξιον τοῖς ἀνϑρώποις χαὶ τὰ νόμιμα χαὶ οἱ νόμοι; χαὶ 
οὐχ οἴει ἄσχημον ἂν φανεῖσθαι τὸ τοῦ Σωχράτους 
πρᾶγμα; οἴεσϑαί γε χρή. “1λλ: ἐχ μὲν τούτων τῶν τό- 
σων ἀπαρεῖς, ἕξεις δὲ εἰς Θετταλίαν παρὰ τοὺς ξένους 
τοὺς Κρίτωνος" ἔχεῖ γὰρ δὴ πλείστη ἀταξία χαὶ ἀκολα- 
σία, καὶ ἴσως ἂν ἡδέως σου ἀχούοιεν ὡς γελοίως ἐχ τοῦ 
δεσμωτηρίου ἀτιεδίδρασχες σχευήν τέ τινα περιϑέμενος, 

τ2 ὅστις γὰρ --- 85, το τὸ σὸν μέρος Ἐλι5Ε}. ρταβρδῖ. βνδῃρ'. 13,9 

1 ἐξαμαρτάνων ΒΟ: ἐξαμαρτὼν Ἐ;, ἴῃ ταῖν. Δα 4, ἃ 2 ἐργά- 
σει Β}): ἐργάση (ἘΔ 4 τοὺς σαυτοῦ οτῃ. 1), ϑιι|ρῖα νεῖϑβιπ δα 4. ἀ| 
ὅτι --- ἐπιτήδειοι οτὰ. ΤΠ), ἴῃ τηᾶῦρ. δαά. ἃ Θ τρ».1), ἐόντι 4} 
ἐγγύτατα ΒΟ)Ε: ἐγγυτάτω Ὁ 7 μεγαράδε (, μέγαραδε 1), μεγά- 
ραδὲεςἃ ο ὅσοιπερ ([]0, 564 οἱπ ἴῃ τ85. (,, σοι εχ διηβπᾶ. Ὁ | αὐ- 
τῶν Ἐπ: αὐτῶν ΒΟ | ὑποβλέψονταί (1), 564 ο εχίγεπηα ἴῃ τα5. (, 
αὐ 6Χχ βηεπά. ἢ το διαφϑορέα κ Τ | βεβαιώσεις Τ), 5684 εε ἴῃ Γ85. 
12 ἐστι" (ν ΕΥ454) Β: ἔστες 1), ἐστε (Ἐ 13 νέων 6Χ ψεὸον ἴβοϊί [)| 
γε ΒΟΕ: τε Ἐυ5θΌ15 14 φεύξει Β]): φεύξη (ἘᾺ 16 ἀοα 
Βεο: ἄρα (ΠΕ | σοι (σοι ἃ: σου Ὁ) ζῆν ἔσται ΒΟ); ἔστε σοι ζῆν ἘΠ 
ἀναισχυντήσης Τ), οοΥΥ. ὦ τ7 τίνας ΒΟ): τινὰς Εὶ 18 ἡ ΓΕΡ: 
οἵη. Ε, ἡ Β΄ οὕσπερ ΒΟΏ: οἵούσπερ ἘΠ) ἡ ἀρετὴ ΒΟ: ἀρετὴ Ε 
20 οἴει κα αὶ Π) | ἂν φανεῖσθαι ΒΟ): φανεῖσϑαι Ἐ, ἘπιδεΡ ι5, ργοθα- 
νι Βαϊίοσ, ἀναφανεῖσϑαι Ἠ]γΒΟΠΙΡ | τὸ 1), 564 ὁ εχ δπθπηα. 21 γε 
1), 564 γ εχ ἐπηεπηά. | χρή ΒΓΕ: χρῆν Ὦ | τόπων ΒΓ: πόλεων ἘᾺ 
23 τοὺς ΒΟ: τοῦ ἙἘὰ | χρίτωνος (1), 564 ὦ 6Χ Επη6η4. 5οΥρϑὶ οἵ 
ὦ ΘΧο ἴδοϊ ἃ 24 ἴσος), σοτγ. ἀ [ἡδέως ἃ: ἰἐδέως 1) σοῦ Ὁ) ἀκούοικεν 
Γς | ἐκ 1), 5ϑἀ ἐ ἴῃ ζγϑϑ. 25 σκεύην 1), 564 εὖ ἴῃ Τα5. 

60᾿ 
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ἢ διφϑέραν λαβὼν ἢ ἄλλα οἷα δὴ εἰώϑασιν ἐνσχευάζε- 
σϑαι οἱ ὑποδιθρἀσκοντε;. χαὶ τὸ σχῆμα τὸ σαυτοῦ μετ- 
᾿αλλάξας" ὅτι δὲ γέρων ἀνὴρ σμιχροῦ χρόνου τῷ βίῳ 
λοιποῦ ὄντος, ὡς τὸ εἶλός, ἐτόλμησας οὕτως αἰσχρῶς 
ἐπιϑυμεῖν ζῆν, νόμους τοὺς μεγίστους παραβάς, οὐδεὶς 
ὃς ἐρεῖ; ἴσως, ἂν μή τινα λυπῆῇς" εἰ δὲ μή, ἀχούσει, ὦ 
Σώχρατες, πολλὰ χαὶ ἀνάξια σαυτοῦ. ὑπερχόμενος δὴ 
βιώσει πάντας ἀνϑρώπους χαὶ δουλεύων") τί ποιῶν ἢ 
εὐωχούμενος [ἐν Θετταλίᾳ), ὥσττερ ἐπὶ δεῖτινον ἀτιοδεδη- 
μηχὼς εἰς Θετταλίαν; λόγοι δὲ ἐχεῖνοι οἱ τιερὶ δικαιο- 
σύνης τὲ χαὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς ποῦ ἡμῖν ἔσονται; “λλὰ 
δὴ τῶν παίδων ἕνεκα βούλει ζῆν, ἵνα αὐτοὺς ἐκϑρέψῃς 
καὶ παιδεύσης; τί δέ; εἰς Θετταλίαν αὐτοὺς ἀγαγὼν 
ϑρέψεις τὲ χαὶ παιδεύσεις, ξένους ποιήσας, ἵνα χαὶ 
τοῦτο ἀπολαύσωσιν; ἢ τοῦτο. μὲν οὔ, αὐτοῦ δὲ τρεφό- 
μενοι σοῦ ζῶντος βέλτιον ϑρέψονται χαὶ παιδεύσονται, 
μὴ ξυνόντος σοῦ αὐτοῖς; οἱ γὰρ ἐπιτήδειοι οἱ σοὶ [ἔπι- 
μιελήσονται] αὐτῶν πότερον ξὰν εἰς Θετταλίαν ἀττοδημή- 
σης, ἐπιμελήσονται, ἐὰν δὲ εἰς “Ἅιδου ἀποδημήσῃς, οὐχὶ 
ἐπτιμελήσονται; εἴττερ γέ τι ὄφελος αὐτῶν ἐστιν τῶν σοι 
φασχόντων ἐσιτη δείων εἶναι, οἰεσϑαί γε χρή. 

ΧΥΙ. Ἀλλ᾽ ὦ Σώχρατες πειϑόμενος ἡμῖν τοῖς σοῖς 

22 ἀλλ -- 85,3 ἀρχουσιν ὙΠεοάογεῖ. ἐπεσαρειξ. Ρ. 428 (αι ϑῖ. 

τὴ διφϑέραν .--- ἀποδιδράσκοντες ἸΠΟ] 51... Η]γΞΟΠΙρ [δὲ φϑέ- 
ραν Β, διφϑέραν 1), 564 φ 1ῃ ΓΥ85. 2 μεταλλάξας ἘΔ, ἴῃ τηᾶγρ. Ὁ: 
ὉΠ ΠΙΠΡᾺ ΒΩ, ν]άς Οβει ον. 16οΐ. Ρ. 743 4 ὄντος 1), 5564 ὁ 
Εχίγεπηδ ἴῃ 185. Ἰ οὕτως αἰσχρῶς Β( ἃ, τεδαζα ΜΒ, νὶάε Ν. Ο. 
Ῥ. 162: οὕτως αἰσχρὸς 1), οὕτω γλίσχοωδ Ε' εἴ ἴῃ τηᾶγρ. ΒΒ 5 ἐπε- 
ϑυμεῖ 1), σοτῖ. ἃ 6 1: οΧχ λυπεῖς ἔξοἰῖ Π) ἀκούσει Β: ἀκούση 
ΟΌΕ Ὁ. Θὰ: (δ ΠῸΓΝ Ὁ 8 βιώσει (βιώση (Γ) πάντας 
ἀνθρώπους ΒΟ): πάντας ἀνθρώπους βιώση Ε, | καὶ δουλεύων (δου- 
λεῦον 1), σοτΐ. 4) τέ ΒΕ, δουλεύων ἀ6] αν: ΘΟΠ]Θἰυπιδο μου: καὶ 
δουλεύων ἀε]ονι Αϑί, καὶ δόυ εν αὶ τί Βυζίπλαπη 9 ἐν Θετταλίᾳ 
1Πη0] 51 ΜΘ, να δε ἀἸθη Ῥ- 25 ΤΟ οὗ 6Χ 6πη6Πα. Ὁ 11 ἡμῖν 
1), 564 ζ 1ὴ Υδ5. 12 τὸν [), σοΥ. ἃ [ βούλη 1), σοττ. α | ἐκϑρέψεις 
1} ΟΥΓ. Ὁ 12 δὲ (ΠΕ, δ. Β: δαὶ Ὁ 14 ϑοέψης 1), σοττ. 4] 
σαιδεύσεις 1), 564 εἰ 6Χ ΕἸ]6η4. 15 τοῦτο ΒΟ), τοβήξαϊε ΜΘ, 
νἱάς Ν. Ὁ. ρ. 162: τοῦτό σον ἘΡΑ | ἢ Β, οοΥτ. Ὁ 17 οὗ σοὶ ΒΟΡΕ: 
οἵ (ΞΞ 4111) σοι ἍΝ χ ἴῃ ΕἼΘΟΚοΙ5. ΔηΠ8]. νοΙ. 73 (1856) Ρ. 670] ἐπιμελή- 
σονται ἸΠΟ]51]: ΜῈ 18 πότερον ἐὰν Β(]): πότερον ἐὰν μὲν Ἐ', πό- 
τερον δὲ ἐὰν ἘλιΒ ΡΌ 15 19 ̓ ἐπιμελήσονται (αηΐς ἐὰν) (,, 56ἃ με ἴῃ 
τα 5. ] ἀποδημήσης ΠΟ] 51 Η!ΓΒΟΠΙΡ: 20 ἐπιμελήσονται Ῥοϑί οὐχὶ 
᾿ποῖαϑιε ΗΙγβοηῖρ ἐστιν (1), ἐστικ Β: ἐστι Ἐὶ 22 πει κα ϑόμενος 
Γ, πειϑόκμενος 1) ἡμῖν τοῖς σοῖς γεννήταις καὶ τοῖς ΜΕΙ56Υ Ἰπ 
Εἰςοῖκεῖσ. ἀπη8]. νοὶ]. 109 (1874) Ρ. 42 

ΤΟ 
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τροφεῦσι μήτξε παῖδας χερὶ σιλείονος ποιοῦ μήτε τὸ ζῆν 
μήτε ἄλλο μηδὲν σχιρὸ τοῦ δικαίου, ἵνα εἰς “Ἅιδου ἐλϑὼν 
ἔχῃς σιάντα ταῦτα ἀπολογήσασϑαι τοῖς ἔχεῖ ἄρχουσιν" 
οὔτε γὰρ ἐνθάδε σοι φαίνεται ταῦτα πράττοντι ἄμεινον 
εἶναι οὐδὲ δικαιότερον οὐδὲ ὁσιώτερον, οὐδὲ ἄλλῳ τῶν 
σῶν οὐδενί, οὔτε ἐχεῖσε ἀφιχομένῳ ἄμεινον ἔσται. ἀλλὰ 
γῦν μὲν ἠδικημένος ἄπει, ξὰν ἀπίῃς, οὐχ ὑφ᾽ ἡμῶν τῶν 
γόμων ἀλλὰ ὑπὸ ἀνθρώπων: ξὰν δὲ ἐξέλϑῃς οὕτως 
αἰσχρῶς ἀνταδιχήσας τε χαὶ ἀντικαχουργήσας, τὰς σαυ- 
τοῦ ὁμολογίας τε καὶ ξυνϑήχας τὰς πρὸς ἡμᾶς παραβὰς 
χαὶ χαχὰ ἐργασάμενος τούτους οὺς ἥκιστα ἔδει, σαυτόν 
τὲ χαὶ φίλους χαὶ πατρίδα καὶ ἡμᾶς, ἡμεῖς τέ σοι χαλε- 
πανοῦμεν ζῶντι, χαὶ ἐχεῖ οἱ ἡμέτεροι ἀδελφοὶ οἱ ἐν 
“Μιδου νόμοι οὐκ εὐμενῶς σε ὑποδέξονται, εἰδότες τι 
χαὶ ἡμᾶς ἐπεχείρησας ἀπτολέσαι τὸ σὸν μέρος. ἀλλὰ μή 
σὲ σιξίσῃ Κρίτων ποιεῖν ἃ λέγξι μᾶλλον ἢ ἡμεῖς. 

ΧΥΤΙ. Ταῦτα, ὦ φίλε ἑταῖρε [Κρίτων], εὖ ἴσϑι ὅτι 
ἐγὼ δοχῶ ἀχούειν, ὥστιξρ οἱ χορυβαντιῶντες τῶν. αὐλῶν 
δοχοῦσιν ἀχούειν, καὶ ἐν ἐμοὶ αὕτη ἢ ἠχὴ τούτων τῶν 
λόγων βομβεῖ χαὶ ποιεῖ μὴ δύνασϑαι τῶν ἄλλων ἀχούειν" 
ἀλλὰ ἴσϑι, ἃ ὅσα γε τὰ γῦν ἐμοὶ δοχοῦντα, ἐὰν λέγῃς παρὰ 
ταῦτα, μάτην ἐρεῖς. ὅμως μέντοι εἴ τι οἴει τελέον πιοιή- 
σειν, λέγε. 

ΚΡ. ἄλλ᾽ ὦ Σώχρατες οὐκ ἔχω λέγειν. 
σῶν πα τοίνυν, ω Κρίτων, χαὶ πράττωμεν ταύτῃ, 

ἐπειδὴ ταύτῃ ὃ ϑεὸς ὑφηγεῖται. 

1 τοὺς παῖδας Ἠ!γ5ΟΠΙρ; 3 πάντα ταῦτα ΒΓ: ταῦτα πάντα 
ΤῈ Ὑπεοάοτοίαβ, ΕπιβθΌ 5 5. οὔτε δικαιότερον 1. ΘΌΙΕ ἢ 
οὐδὲ ὁσιώτερον Ἐ): οὔτε ὁσιώτερον ΒΟ. ἡ ἀπιῆις " οοΥτ. ἃ 
ὑφ᾽ οτη. Ὁ, 44. ἃ τῶν νόμων Ἰποϊα51: ΒαΓρο5 ὁ αλλὴ ὑστὸ 
ΒΟΡ: ἀλλ᾿ ὑπ᾿ Ε 1 οὕτως (ἢ ἢπθ νούβι15) ὡς αἰσχρὸς αὶ 9 τὰς 
σαυτοῦ ΒΕΔ: τὰς αὐτοῦ 9 ΤΙ τούτους ΠΟ] 511 ΒυΓΡῈ5 
12 τές σοι Ὁ 13 οἱ ἐν Ἅιδου νόμοι Ἰπο] 51: ΗΠγβομῖρ 14 ὑπο- 
δέξοχνται (αὶ 17 Κρίτων ἀε]αν (ονεῖ ἢον. Ἰεςί. Ρ. 641, ΝΑ Γ 
ο05. οτἷί, ἢ. 12, οἷ, (. Ῥ], Ρ. τοῦ 19 δοκοῦσιν ἀκούειν Ἰπο] 51: ΟἸΙΠῚ 
ΒυγρΡ 510 Τὰ νὶρ ἀκούει 10 ΘΟ 4 αὐτὴ 1), οοττ.4 δΣΖοποιεῖ Ὁ! 
τῶν ἄλλων ΒΕ): ἄλλων ( 21 ἐαν ΒΟ); ὡς ἐὰν Ὁ, ἐὰν δὲ τι ἃ, 
ἐάν τι Τὶ 22 εἴ τιν 1), 564 ε εχ διηξεηά. 
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ΘΑΙΔΩΝ 

[ἢ περὶ ψυχῆς, ἠϑικός] 

ἸΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ͂ ΠΡΟΣΩΠΑᾺΑ 

[5:.Π ἘΧΕΚΡΑΤΗΣ, ΦΑΙΔΩΝ, ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ, 
Ῥ. δὲ ΣΩΚΡΆΤΗΣ, ΚΒΒΗΣ, ΣΙΜΜΙΑΣ, ΚΡΊΤΩΝ, 

ΟΤΩΝ ΕἘΝΔΕΈΚΑ ΥὙΠΗΡΈΤΗΣ 

ΑΥΘΙΣ Αὐτός, ὦ Φαίδων, παρεγένου Σωχράτει ἐχείνῃ τῇ 
ἡμέρᾳ, ἢ τὸ φάρμαχον ἔχτιεν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, ἢ ἄλλου 
του ἤχουσας; 

ΦΑΙΔ, Αὐτός, ὦ Πχέκρατες. 

ἘΧ. {Ζί - οὖν δή ἐστιν ἅττα εἶπεν ὃ ἀνὴρ πρὸ τοῦ ς 
ϑανάτου; χαὶ πῶς ἐτελεύτα; ἡδέως γὰρ ἂν ἐγὼ ἀχού- 
σαιμι. καὶ γὰρ οὔτε τῶν πολιτῶν Φλιασίων οὐδεὶς ττάνυ 
τι ἐπιχωριάζει τὰ νῦν ϑήναζε, οὔτε τις ξένος ἀφῖχται 

Β χρόνου συχνοῦ ἐκεῖϑεν, ὅστις ἂν ἡμῖν σαφές τι ἀγγεῖλαι 
οἷός τ᾽ ἣν περὶ τούτων, πλήν γε δὴ ὅτι φάρμαχον πιὼν τὸ 
ἀποϑάνοι" τῶν δὲ ἄλλων οὐδὲν εἶχεν φράζειν. 

ῦὕ ΦΑΙΔ. Οὐδὲ τὰ περὶ τῆς δίκης ἄρα ἐπύϑεσϑε ὃν 
τρόπον γένετο: 

φαίδων ἢ ἢ σιερὶ ψυχῆς ΒΏΈΕς, οἴ. Ν. ς,, Ρ.. ττ2..τόο, διαάϊδη Ὀ. 5, 
ἡϑικὸς Δα. Ἐ; εἴ αἱ νιἀείυτ Ῥ; τὰ τοῦ διαλόγου πρόσωπα Ἐχεκράτης 

χ. τ. λ. 5015 ἃ 

τ αὐτός, ὦ Φαίδων, παρεγένου. Αὐτός, ὦ Ἐχέκρατες Ἡευπιορ. Νν 4]Ζ 
τῃείου. Βτᾶςο. ΝΟ]. 3 Ῥ- 402 Ἷ καὶ γὰρ -- 8 ᾿Αϑήναζε ΒεκΚΙκ. ἀπεοά. νοὶ. τ 
Ῥ. 352 8 οὔτε --- ο ἐκεῖϑεν ῬυϊΞοίδη. 1Ἰηϑεϊ. 18, 272 Ὁ. 340 ΕΕΥῚΖ } τῷ οὐδὲ -- 

8, 6 πέμπουσιν ῬΙαΐδγοη. ἄς ἔδΐο ς. 7 

Ι παρεγένου Ἐ", 5664 ε ῬΥΙ͂ΟΥ ἴῃ Τ85. 5 χττὰ ς, οἵα. ο] εἶπεν 
ἘΣ ΕΟ 2 εχ επθηά. δᾶν ἐγὼ ΒΟᾷΑ: ἂν ῈΕ, «αἱ νίαε Ν. Ὁ. ΤΟ ΣΥ ΠῚ 
7 Φλιασίων ς: Φλαδίων ςζ, νεῦθυσῃ ἀα]ονι δος μδοίου δά ατεροῦ. 
(οτιπηῖῇῃ. ἢ. 1048, νᾶες ΠΝ ΔΡΡαζαί. δα Τ)ειηοβίῃ. νοἱ]. 2 ᾿. 386, 
τῶν Φλιασίων Ἐ. Α. ΔΝοΙ Ζα ΡῬΙαϊοη᾽5 ῬΏμαβάοηῃ ρΡ. 7, αἱ νῖάς Ηεοτ- 
ΤΏ8ηη (ἀαϑδίήσῃ. ΑΡΠΔΠΩ]. Ρ. 62 8.τ| Ε: τοι 6] ἀφίκται 1), σοτῖ. ἃ 
9 σαφές τι 1), 564 ἐξ τι ἴῃ ΓΤ45. ἰ τι Ε, τεβηρθηβ Ὁ, εχ οπλ6 πα. ἼΣ 
τες 10 οἷός τ᾽ 1), 568 ς τ' ἴῃ τά5. [ ἦν (7), ̓ Τοῆη ρθη 5 7..1Ὁ 
11 εἶχεν Β, εἶχε (ν 658) 1): εἶχε (Εὶ 12 ἄρας: ἀρὰ Β9ΕΙ 
ἐπύϑεσϑε Ἐ,, Ξε ὑ οχ Ἔπλ6ηά. 
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ἘΧ. Μαί, ταῦτα μὲν ἡμῖν ἤγγειλέ τις, χαὶ ἐϑαυμά- 
ζομέν γε ὅτι πάλαι γενομένης αὐτῆς πολλῷ ὕστερον φαί- 
γεταί ἀποϑανών. τί οὖν ἣν τοῦτο, ὦ Φαίδων; 

ΦΑΙΔ. Τύχη τις αὐτῷ, ὠ Πχέχρατες, συνέβη" ἔτυχε 

γὰρ τῇ προτεραίᾳ τῆς δίκης ἡ πρύμνα ἐστεμμένη τοῦ 
πλοίου ὃ εἰς 4Ζῆλον ϑηναῖοι πέμπουσιν. 

ἘΧ. Τοῦτο δὲ δὴ τέ ἔστιν; 
ΦΑΙΔ. Τοῦτ᾽ ἔστι τὸ πλοῖον, ὥς φασιν ϑηναῖοι, ἐν 

ᾧ Θησεύς ποτξ εἰς Κρήτην τοὺς δὺς ἑπτὰ ὀκδίνους ᾧχετο 
ἄγων χαὶ ἔσωσέ τε καὶ αὐτὸς ἐσώϑη. τῷ οὖν Ἀπόλλωνι 
εὔξαντο, ὡς λέγεται, τότε, εἰ σωϑεῖεν, ἑκάστου ἔτους 
ϑεωρίαν ἀπάξειν εἰς 4ἤλον᾽ ἣν δὲ ἀεὶ χαὶ νῦν ἔτι ἐξ 
ἐχείνου χατ᾿ ἐνιαυτὸν τῷ ϑεῷ πέμπουσιν. ἐπειδὰν οὖν 
ἄρξωνται τῆς ϑεωρίας, νόμος ἐστὶν αὐτοῖς ἐν τῷ χρόνῳ 
τούτῳ χαϑαρεύειν τὴν πόλιν χαὶ δημοσίᾳ μηδένα ἄπο- 
χτιγγύναι, πρὶν ἂν εἰς 4ῆλόν τε ἀφίχηται τὸ πλοῖον καὶ 
χπάλιν δεῦρο" τοῦτο δ᾽ ἑνίοτε ἕν πολλῷ χρόνῳ γίγνεται, 
ὅταν τύχωσιν ἄνεμοι ἀπολαβόντες αὐτούς. ἀρχὴ δ᾽ ἐστὶ 
τῆς ϑεωρίας, ἐπειδὰν ὃ ἱερεὺς τοῦ ππόλλωνος στέψῃ 
τὴν πρύμναν τοῦ πιλοίου" τοῦτο δ᾽ ἔτυχεν, ὥστιερ λέγω, 
τῇ προτεραίᾳ τῆς δίκης γεγονός. διὰ ταῦτα καὶ πολὺς 
χρόνος ἐγένετο τῷ Σωχράτει ἕν τῷ δεσμωτηρίῳ ὃ μεταξὺ 
τῆς δίχης τὲ χαὶ τοῦ ϑαγάτου. 

1. ΕΧ. Τί δὲ δὴ τὰ περὶ αὐτὸν τὸν ϑάνατον, ὦ 
Φαίδων; τί ἣν τὰ λεχϑέντα χαὶ πραχϑέντα, χαὶ τίνες οἱ 
σπιαραγενόμενοι τῶν ἐπιτηδείων τῷ ἀνδρί; ἢ οὐκ εἴων οἱ 
ἄρχοντες τταρεῖναι, ἀλλ᾽ ἔρημος ἐτελεύτα φίλων; 

4 ἔτυχε ---  δίχης Ὑποτη. Μαρίϑίευ 5. ν. προτέρα Ῥ. 284 Ἐ. [το τῷ -- 
τ2 4ῆλον Ἰάετα 5. ν. εὔχομαι Ρ. γο Ἐ. οὗ. ν. ϑεατής Ῥ. 181 ΒΕ. 

1 ἡμῖν οτὴ. Ε, δαά. α 1 ἡγγειλές (ν δύαϑα) Ὁ 3 φαῖδον ΤῸ, 
ΘΟΣΙ. ἃ 4 ἔτυχε» (ν ΘΥΑ54) Β]): ἔτυχε (ΚΕ 5᾽ πρύμνα (: πρύ- 
νη ο[ ἐστεμένη 1), σοΥτ. ἃ 6 πέμπουσιν (, πέμπουσεκ (ν 6Υ8.58) 
ΒΩ: πέμπουσι Ἐ,, κατ᾽ ἔτος Ἰῃ τηᾶῖρ. δα 4. Ὁ 7 ἐστικ (ν εγδ58) 
ΒΏ): ἐστε (ΚΕ 8 τοῦτ᾽ Β(Ι: τοῦτό Ἐ | ἔστι Β | ὡς φασὶν ΒΟ 
9 ϑησεὺς 1), Ξεα σ 5υρῖὰ σ 8Δ44. ἃ | κρήτη» 1), 564 ΡΙΟΥ ἡ 6Χ 
ΕἸ μα. τ5 μηδένα ΒΟ): οὐδένα Ἐ,, οὐ, χποά εἵ ἴῃ ἤπε νεῖϑβιβ εἴ 
1Ώ 1Π1110 5ουρϑιί Εἰ, ἴΏ Πηδ νεύϑιιβ ἀθ] εν 6 τό τε ααα. ΒΟ: 
οἵη. ΒΘ 18 ἐστεκ Ι9 στε ἐψῃ Ὁ 20 πρύμναν (: πρύμνην Ο 
21 προτεραῖα (, (ΟΥ̓. 22 δεσμωτηρίω κ ὁ (, 564 ὁ εχ 6Π16Π6. 
24 δὲ (ΒΕ εἰ υἱ νΙάεξίυγ Β: δαὲ Ὁ 25 τί ΒΕ οἱ πὶ νοις Ψ5: 
τίνα Ὀὰ | καὶ πραχϑέντα Β, 5ιρτα καὶ Δα. ἡ Ὁ 26 ἡ ὴ) εἰ αἱ 
νἸάδίυγ Β, ἢ μα | εἴων 1), 5864 ὦ 6χο ἴξοϊ ἃ 27 φίλων ΒΟ: 
δήμων (, τῶν γίλων ἴῃ τηαγρ. δἀά. ς 



18) 

Ἷ 

9 

δ8 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 59 

ΦΑΙΔ, Οὐδαμῶς, ἀλλὰ παρῆσαν τινες, καὶ πολλοί γε. 
ἘΧ. Ταῦτα δὴ πάντα προϑυμήϑητι ὡς “σαφέστατα 

ἡμῖν ἀπταγγεῖλαι, εἰ μή τίς σοι ἀσχολία τυγχάνει οὐσα. 
ΦΑΙΔ. “λλὰ σχολάζω γξ χαὶ πειράσομαι ὑμῖν διη- 

γήσασϑαι" χαὶ γὰρ τὸ μεμνῆσϑαι Σωχράτους χαὶ αὐτὸν 
λέγοντα χαὶ ἄλλου ἀχούοντα ἔμοιγε ἀεὶ πάντων ἡ διστον. 

ἘΧ. “λλὰ μήν, ὦ Φαίδων, καὶ τοὺς ἀχουσομένους γε 
τοιούτους ἑτέρους ἔχεις" ἀλλὰ πειρῶ ὡς ἂν δύνῃ ἄχρι- 
βέστατα διεξελϑεῖν στάντα. 

ΦΑΙΔ. Καὶ μὴν ἔγωγε ϑαυμάσια ἔπαϑον παραγε- 
γόμενος. οὔτε γὰρ ὡς ϑανάτῳ σταρόντα μξ ἀνδρὸς ἐ ὅσει-- 
τηδείου ἔλεος εἰσήει" εὐδαίμων γάρ μοι ἁνὴρ ἐφαίνετο, οὖ 
᾿βχέχρατες, χαὶ τοῦ τρόπου χαὶ τῶν λόγων, ὡς ἀδεῶς χαὶ 
γενναίως ἐτελεύτα, ὥστε μοι ἐχεῖνον παρίστασϑαι μηδ᾽ 
εἰς ἁιδου ἱ ἰόντα ἄνευ ϑείας μοίρας ἰέναι, ἀλλὰ χαὶ ἐχεῖσε 

ἀφιχόμενον εὖ πράξειν, εἴσχτερ τις πώποτε χαὶ ἄλλος. διὰ 

δὴ ταῦτα οὐδὲν πάνυ μοι ἐλεεινὸν εἰσήει, ὡς εἰχὸς ἂν 
δόξειεν εἶναι παρόντι, πένϑει" οὔτε αὖ ἡδονὴ ὡς ἐν φιλο- 
σοφίᾳ ἡμῶν ὄντων, ὥσπερ εἰώϑειμεν" χαὶ γὰρ οἱ λόγοι 
τοιοῦτοί τινὲς ἤσαν" ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς ἀτοπόν τέ μοι ττάϑος 
σιαρῆν καί τις ἀήϑης χρᾶσις ἀπό τε τῆς ἡδονῆς συγχεχρα- 
μένη ὁμοῦ χαὶ ἀπὸ τῆς λύπης, ἐνθυμουμένῳ ὅτι αὐτίκα 
ἐχεῖνος ξιιελλε τελευτᾶν. χαὶ πάντες οἱ τταρόντες σχεδόν 
τι οὕτω διεχείιιεϑα, ὁτὲ μὲν γελῶντες, ἐνίοτε δὲ δαχρύον-- 
τες, εἷς δὲ ἡμῶν καὶ διαφερόντως, ΑΙττολλόδωρος" οἶσϑα 
γάρ που τὸν ἄνδρα καὶ τὸν τρόπον αὐτοῦ. 

8 ἀλλὰ --ο πάντα ὙΠοπι. Μαριϑέευ 5. ν. δύναμαι Ῥ. 84. [τὸ οὔτε --- 
12 εἰσήει ἰάεπι 5. ν. εἰσήει Ρ. 141 Ἐ. [ τ4 ὥστε --- τό πράξειν 1άδθτη 5. ν. ἰὼν 
Ῥ. 1τ9ο ΕΒ. | τ6 διὰ δὴ --- τ7 εἰσήει ᾿άδτῃ 5. ν. εἰσήει Ῥ. τ4τ Ἐ. 

1 νεῦρα ἀλλὰ παρῆσάν τινες ἘΞΠΘΟΓΑΙ, νεῦρα καὶ πολλοί γε 
Ῥμαβάοπηϊ ἰπραμπηὶ οἀ δὲ αἱ νϊάδίας ΕΡ (ρούϑοπας πη] ᾳΔ1ὴ δά- 
ἄπηΐ ΒΟ), ργοθαν! ΝΑ ΘΥ 005. οΥ. Ρ. 18, αἵ νας (οΥξ. 455 Ὁ 
3 τυγχάνει οὐσα ΒΟΒΩ: τυγχάνουσα 1) -}Ὲ ΒΟΙθ τε 5. με- 
μνῆσϑαι Β 6 ἥδιστον Β: ἥδιον ἴῃ τηατῖρ. δα ά. Ὁ 8 τοιούτους 
ς, 564 5ιρτᾷᾶ τοι, 4ποα δβί ἴῃ ἢπα νϑύϑιι8, σ 844. 6 9. διεξεῖ- 
ἜΡῚ ΒΩ: διελϑεῖν Ἐὶ 12 ἀνὴρ ΒΕΚΚετι: ἀνὴρ ΒΩ), ὁ ἀνὴρ Ἐ, 
αἱ οἱ. Ν. (᾿, Ρ. οδ [ ἐφαίνετο ΒΟΒΕ: ἐφαίνετο εἶναι Ὀα, Η τς Ν. αἱ 
Ρ. 132 13 τῶν λόγων Ῥεδ: τοῦ λόγου ΒΟΠΕ 14 ὥστε μοι Ὦ: 
ὥστ᾽ ἔμοιγ᾽ ἃ ΣΙ (ἐκεῖνο (1), οοτγ. οα) σπαρίστασϑαι ΒΕ: 
παρίστασϑαι ἐκεῖνον Ἐ' 1 μηδ᾽ ΒΕ: μη αὶ 15 καὶ ἐκεῖσε ΒΟ) 
18 παρόντα Ἔχροοίαν!ἐ ΗοϊηάοΓ 19 ὄντων 1), 564 ὁ ἴῃ Τά5.] εἰώ- 
ϑειμεν (1), 5684 μι ἴῃ ΤΆ 5. Γ, εἰ δῃΐ6 με 1ῃ Χ85. Ὁ 21 χράσις (ΓΕ, 
ΟΟΥΓ. 6 22 καὶ ἀπὸ ΒΟ: καὶ Ἐὶ 24 ὁτὲ Βοά; ὅτε ὍΣ οτε Ὥ, 
στοτὲ Τὸ 26 αὑτοῦ 1) 
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ΕΧ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΦΑΙΘ. ᾿Βχεῖνός τε τοίνυν παντάπασιν οὕτως εἶχεν, 
χαὶ αὐτὸς ἔγωγε ἐτεταράγμην χαὶ οἱ ἄλλοι. 

ΕΝ. Ἄτυχον δέ, ὦ Φαίδων, τίνες παραγενόμενοι; 

ΦΑΙΔ. Οὗτός τε δὴ ὃ ΑΙπολλόδωρος τῶν ἐπιχωρίων 
σεαρῆν χαὶ ὃ “Κριτόβουλος χαὶ ὃ πατὴρ αὐτοῦ χαὶ ἔτι 
“Μρμογένης χαὶ “Ῥπιγένης χαὶ “ἰσχίνης χαὶ Αντισϑένης" 

ἣν δὲ χαὶ Κτήσιππος ὃ Παιανιεὺς χαὶ Μενέξενος χαὶ 

ἄλλοι τινὲς τῶν ἐπιχωρίων" Πλάτων δὲ οἶμαι ἠσϑένει. 

ΕΧ. Ξένοι δὲ τινες πταρῆσαν; 
ΦΑΙΔ. Δαΐέ, Σιμμίας τέ γε ὃ Θηβαῖος καὶ Κέβης καὶ 

Φαιδωνίδης, χαὶ Μεγαρόϑεν Εὐχλείδης τε καὶ Τεριψψίων. 
ΕΧ. Τί δέ; Ἀρίστιππος χαὶ Κλεόμβροτος «οὐ παρε- 

γένοντο; 
ΦΑΙΔ. Οὐ δῆτα" ἐν Αἰγίνῃ γὰρ ἐλέγοντο εἶναι. 
ΕΧ. ἄλλος ὁδέ τις παρῆν; 
ΦΑΙΔ. Σχεδόν τι οἶμαι τούτους παραγενέσϑαι. 
ἘΧ.. Τό οὖν δή; τίνες φῇς ἤσαν οἱ λόγοι; 
Π|. ΦΑΙΔ. Ἐγώ σοι ἐξ ἀρχῆς πάντα πειράσομαι 

διηγήσασϑαι. ἀεὶ γὰρ δὴ χαὶ τὰς πρόσϑεν ἡμέρας εἰώ- 
ϑειμεν φοιτᾶν χαὶ ἐγὼ καὶ οἱ ἄλλοι παρὰ τὸν Σωχράτη, 

ν , - , 
συλλεγόμενοι ἕωϑεν εἰς τὸ δικαστήριον, ἐν ᾧ χαὶ ᾿ δίχη 
ἐγένετο" σλησίον γὰρ ἣν τοῦ δεσμωτηρίου. χιεριδ μένομεν 
οὖν ἑκάστοτε, ἕως ἀνοιχϑείη τὸ “δεσμωτήριον, διατρί- 
βοντες μετ ἀλλήλων" ἀνεῴγετο γὰρ οὐ πρῴ" ἐπειδὴ "δὲ 

25 ἀνεῴγετο γὰρ οὐ πρωὶ ὙΠοπι. Μαρίϑίεσ 5. ν. πρωὶ Ρ. 273 Ε. 

2 εἶχε κ ὯΝ Εγα58) Β: εἶχε (ΠΕ,, 5εἀ ε Ἔχίγεπια ἴὴ τὰ5. 1) 2, δὶ 
νου 5 αὐτὸς ἔγωγε Ἰποερὶΐ ἴῃ Ῥταδηις ΤΕ ΟΘΏ5, 4181} 5. ΠΟΔνΊΤΩΙΙ5 
ποία 41, εἴ νεῦρα Ρ]αίοῃὶβ 5ουῖρϑὶξ ἀβαῖ6 δα μηδὲν καϑαρῶς, νας 
Θειάϊοι Ρ- 5 6 ὁ κριτόβουλος Β(αΙ!Ι: κριτόβουλος Ε | αὐτοῦ ΒΟ; 
αὐτοῦ κρίτων ἘΔ], κρίτων Ἰῃ τηᾶγρ'. Δα. Ὁ 7 καὶ ΑἸντισϑένης --- 
Μενέξενος οτὰ. Γ᾿, ἴῃ τηᾶῦρ. δ44. ς, 564 οἴη ῬΔΙ5 Τ]ΔΥΡΊΠ5 Ροϑβίθα 
Διο ἀογαίατγ, ΘΟΠΊΡΠΕΓ Ἰητογοϊ ἀθσιηξ 8 ἣν ΒΟΒΠΕ: παρῆν 
Ἡεϊπάοτῇ 11 τέ γε ΒῈ;: γε (αἱ! ὁ ἀο]εν! ΠόΡτγαα δάνογϑ. 1 
ὍΣ 152 12 φαιδωνίδης ΒΟάι. φαιδώνδης Ἐ, ἴῃ τηᾶγρ. 844. Ἀ, αἵ 
Ἠδιτηδηη δαποίανι;,, θοθοίςοα ἔογπγα ἴῃ δὰς Θχῖγα ἄς εθδΐ," ΠΗ 
ἀς Τ6Ρ. Χ 599 Ε χαρώνδας[ μεγάροϑεν (, ΠΟΥ. 13 δ» Β; δαὲ Ὁ! 
οὐ οτὴὰ. ΒΕ ΕΔῚ πδαῖα ἰθρίσϑα νἹ ἀθίαγ ᾿Βειηθίσίας 46 δ]οοι!ομθ 
ὟΝ 12 τπείοσυ. στδβο. νο].9 Ρ. 118, δα. (δεῖ ναγ. βοΐ. Ρ. 285, ν]46 
Ἰηΐτα 122, 7 00] ᾿ΐετη οὐ ἰαϊογοίαῖι τὃ τένες φῇϑ ἦσαν 51Π6 1Πηΐ6Γ- 
Ῥυποίίοης 5 ]ρδὶ σὰπ Ἐς Α. νο]ῆο Ζι Ῥ]αϊοη᾽β Ῥῃαβάοῃ ὑ. 18, 
ν]ὰς ΚτᾶροΥ β,δΠΊμη. ΒΥΔΘΟ. 55, 4, 8 ὀλίγοι {πὸ ΟΥ ΟΙ Ὁ 
25 ἀνεῴγετο ΒΓΕ: ἀνεώγνυτο 41 πρωὶ ΒΓ ΕΑΙ 
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ἀνοιχϑείη, εἰσῇμεν παρὰ τὸν Σωχράτη χαὶ τὰ πολλὰ 
διημερεύομεν μδτ' αὐτοῦ. χαὶ δὴ καὶ τότε σιρωϊαίτερον 
συνελέ ἔγημεν. τῇ γὰρ προτεραίᾳ Τυϑει ἐπειδὴ ἐξήλϑομεν 
ἐχ τοῦ δεσμωτηρίου ἑσπέρας, ἐπυϑόμεϑα ὅτι τὸ πλοῖον 
ἐχ “ήλου ἀφιγμένον εἴη. “αρηγγείλαμεν οὖν ἀλλήλοις 
ἤχειν ὡς πρωϊαίτατα εἰς τὸ εἰωϑός. καὶ ἥκομεν χαὶ ἡμῖν 
ἐξελϑὼν ὃ ϑυρωρός, ὕσπερ εἰώϑει ὑπαχούειν, εἰττεν 
στεριμένειν χαὶ μὴ πρότερον παριέναι, ἕως ἂν αὑτὸς 
χελεύσῃ" λύουσι γάρ, ἔφη, οἱ ἕνδεχα Σωχράτη καὶ παρ- 
αγγέλλουσιν ὅπως ἂν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ τελευτήσῃ. οὐ 
πολὺν δ᾽ οὖν χρόνον ἐχεισχὼν ἥχεν χαὶ ἐχέλευεν ἡμᾶς 
εἰσιέναι. εἰσελϑόντες οὖν χατελαμιβάνομεν τὸν μὲν Σω- 
χράτη ἄρτι λελυμένον, τὴν δὲ Ξανϑίσπτπτην, γιγνώσχεις γάρ, 
ἐχουσάν τε τὸ παιδίον αὐτοῦ χαὶ παρακαϑημένην. ὡς 
οὖν εἶδεν ἡμᾶς ἡ Ξανϑίππη, ἀνευφύμησέ τξ χαὶ τοιαῦτ᾽ 
ἄττα εἶστεν, οἷα δὴ εἰώϑασιν αἵ γυναῖχες, ὅτι ὦ Σώκρα- 
τες, ὕστατον δὴ σε προσεροῦσι γῦν οἱ ἐπιτήδειοι χαὶ σὺ 
τούτους. χαὶ ὁ Σωχράτης βλέψας εἰς τὸν Κρίτωνα, ὦ 
Κρέτων, ἔφη, ἀπαγέτω τις αὐτὴν οἴχαδε. καὶ ἐχξδίνην μὲν 
ἀπῆγόν τινὲς τῶν τοῦ Κρίτωνος βοῶσαν τε χαὶ χοτττο- 
μένην ὃ δὲ Σωχράτης ἀναχαϑιεξόμενος εἰς τὴν κλίνην 
συνέκαμψέ τε τὸ σχέλος χαὶ ἐ Ξέτριψε τ χειρί, καὶ τρί- 
βων ὃ ἅμα, ὡς ἄτοπτον, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἐ ἔοικέ τι εἰναι τοῦτο, 
ὃ χαλοῦσιν οἱ ἄνϑρωποι ἡδύ ὡς ϑαυμασίως πέφυκε 

τό ὦ Σώχρατες --- 17 ἐπιτήδειοι ἼΠοι. Μαριϑίευ 5. ν. νῦν Ῥ. 248 Ἐ.| 

23 ὡς ἄτοπον --- τοῦτο Ἰάετη 5. ν. ἄτοπον Ρ. 36 Β. | 23 ὡς ἄτοπον -- ο1, 
τῷ τὸ ἡδύ 510}. εοἷορ. τ, 42, 2 

1 εἰσῇμεν ἩδΙηαοτί, ν]46 ΟΠ ΠΕΊΘΟΥ δὰ γοῖρ. ΝῚ 489 Εἰ: εἰσήειμεν 
(α!, εἰσηεειμεν Β, ἤἥειμεν Ἐ;, 564 ἤει 1ῃ τα 5. καὶ κε τας 3 συνελέ- 
γημεν ΒΓΕ: ξυνελέγημεν αἰ ἡμεέθᾳ 1Πο0] 511 Ηεττηδηῃ, νιάς 87, 21 εἴ 
( οδεΐ να΄. Ἰεςΐ. Ρ. 246, πον. Ἰεοΐ. Ρ. 477 7 ὅσπερ ΒΕς: ὥσπερζξ, 
ὅστις 4] εἰ 1ὴ τηᾶτῖρ. δαά. Ὁ. εἶπες Β, εἶπεν Ε;: εἶπε (πε ἴῃ ταδου]α 
() Οαἱ 8 περιμένειν ΒΕ(Ω͂Ι, οἵ. Ν. ἰξ. Ῥ. 155: ἐπιμένειν Ἐ,, Ῥτο- 
Βανὶ: ΗἨοδυπιδῆη Θδϑδπητη. ΑΒΗ ΔΠ4Ι. Ῥ. 66|καὲ μὴ πρότερον παριέναι 
1πο]} 511 ΗἸΓΒΟΒΊΡ ΡὨΠΟΙος.. νο]. 9 (1854) Ρ. 3852 αὐτὸς κελεύσῃ ΒΕΟΕ: 
κελεύση αὐτὸς αἱ 9 παραγγέλουσιν 1 ας ιοοήἶ ΟἹ ὁ πὸ τελευτήσῃ 
ΒΟ(αΙ: τελευτὰ ΒΘ τι ἥκες Β: ἧκε (ΕΑ! Ἷ ἐκέλευεν ΒΕΔ1: ἐκέλευ- 
σεν (, αἱ νΙάς Ν. (. ρΡ. 27, Ηεδυ δῇ 1. ο. Ρ. 66 12 εἰσελϑόντες 
Γα!, Τεβηρθηβ Ὁ: εἰσιόντες Ἐ, αἱ νϊάθ [}χ8. 206 Ε | τὸν μὲν σωκρά- 
τὴν ᾿κατελαμβάνομεν αἱ 13 ξανϑέα σην ( | γινώσκεις ΒΕΟΩ!, 
γινώσκει (᾿ς, γινώσκειν Ὁ 15 τοιαῦτ᾽ ΒΟ; τοιαῦτα ἘΔ! τ6 ἅττα 
(αϊ, σοὐἵ. αὶ 19 αὐτὴν Β(:;: ταύτην ἘΔϊ, ταυτηνὶ Η γβο Πρ 21 δ 
ΒΟ: ἐπὶ ἘΡΑΙ, δ νάβ Ν. Ὁ, Ρ.. 137 22 ἐξέτριψε Β( ΑΙ; ἔτριψε Ἐ, 
Ῥτορανὶ (οθοὶ ναγ. Ἰδοῖ. Ὁ. 120 23 ἔοικέ τε ΒΟ Ε;; ἔοικεν αἱ 
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πρὸς τὸ δοχοῦν ἐναντίον εἶναι, τὸ λυττηρόν, τὸ ἅμα μὲν 
αὐτὼ μὴ ἐϑέλειν παραγίγνεσϑαι τῷ ἀνϑρώπῳ, ἐὰν δέ 
τις διώχῃ τὸ ἕτερον καὶ λαμβάνῃ, σχεδόν τι ἀναγχάζεσϑαι 
λαμβάνειν χαὶ τὸ ἕτερον, ὥστιερ ἔχ μιᾶς κορυφῆς συνημ- 
μένω δύ᾽ ὄντε. καί μοι δοχεῖ, ἔφη, εἰ ἐνενόησεν αὑτὰ 
“Ἵἴσωπος, μὖὔϑον ἂν συνϑεῖναι, ὡς ὃ ϑεὸς βουλόμενος 

αὑτὰ διαλλάξαι πολεμοῦντα, ἐπειδὴ οὐχ ἐδύνατο, συνῆψεν 
εἰς ταὐτὸν αὐτοῖς τὰς χορυφᾶς, καὶ διὰ ταῦτα ᾧ ἂν τὸ 
ἕτερον παραγένηται ἐπαχολουϑεῖ ὕστερον χαὶ τὸ ἕτερον. 
ὥστστερ οὖν χαὶ αὐτῷ μοι ἔοικεν, ἐπειδὴ ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ 
ἣν ἐν τῷ σγχέλει τὸ ἀλγεινόν, ἥχειν δὴ φαίνεται ἔτταχο- 
λουϑοῦν τὸ ἡδύ. 

ΓΝ. Ὁ οὖν “Κέβης ὑπολαβὼν Νὴ τὸν 4ία, ὦ Σώχρα- 
τες, ἔφη, εὖ γὶ ἑποίησας ἀναμνήσας με. σεερὶ γάρ τοι 
τῶν ποιημάτων ὧν πιδιτοίηχας ἑντείνας τοὺς τοῦ “ἰσώπου 
λόγους χαὶ τὸ εἰς τὸν πόλλω προοίμιον καὶ ἄλλοι τινές 
μι ἤδη ἤροντο, ἀτὰρ καὶ Βὔηνος πρῴην, ὃ τέ ποτε δια- 
γοηϑείς, ἐπειδὴ δεῦρο ἦλϑες, ἑποίησας αὑτά, πρότερον 
οὐδὲν σπιώττοτε ποιήσας. εἰ οὖν τί σοι μέλει τοῦ ἔχειν ἐμὲ 
Βὐήνῳ ἀποχρίνασϑαι, ὅταν μὲ αὖϑις ἐρωτᾷ, εὖ οἶδα γὰρ 
ὅτι ἐρήσεται. εἰστέ, τί χρὴ λέγειν. “1ἐγε τοίνυν, ἔφη, αὐτῷ, 
ὠ Κέβης, τἀληϑῆ, ὅτι οὐχ ἐχδίνῳ βουλόμενος οὐδὲ τοῖς 

ποιήμασιν αὐτοῦ ἀντίτεχνος εἶναι ἐποίησα ταῦτα" ἤδειν 
γὰρ ὡς [ὅτι] οὐ δᾷάδιον εἴη" ἀλλ᾽ ἐνυπνίων τινῶν ἀπτοττει- 

: τὸ Β(α4!, ΘΧΘΙΠΊΡ115 σοηπητηανι ΚΙ4 461] Προϑί οὐ Τα] Ὶ5 
Ρ. 149: τῷ ἘΡ43 δίοραβθιυβ 2 αὐτῶ αἱ, σοτί. 42 ἐθέλειν Β(α!: 
9ελεῖν Ἐ., αἱ ν4δ Ν. (Ὁ, Ρ. 1το2 | παραγίγνεοϑαι Β: παραγίνεσθαι 
ΓΕα! 3 λαμβάνῃ ΒΕΑΙ: καταλαμβάνη ς | ἀναγκάζεσθαι α1: ἀναγ- 
κάζεται 3. 4 λαμβάνειν Β(αΙ: : ἀδὲ λαμβάνειν Ἐ, ΘίοΡδειιβ | συνημι- 
μένω Β( εἰ αἱ ν]άδἴατ 41: ἡμμένω ἘΠ53 ΒιοΡάδιιβ 5 δύω ἘΠ ἐν- 
ενόησε ταῦτ᾽ ἨΙΥ5ΟΠΙρ. 7 ἐδύνατο ΒΕ: ἠδύνατο (ΑἹ | συνῆψεν 
ΒΓΕ: ξυνῆψεν 4' 8 αὐτοῖς Β(α!; αὐτῶν ἘΞ Θιοθαθιβ 10 αὐτό 
41, οοΥγ. 42 11 σκέλει ΒΓΕ; σκέλει πρότερον α!, σρότερον Ιῃ 
τηᾶτῦρ. δα ά, Ὁ | ἀλγεινὸν ΒΟ 41; ἀλγεῖν Ἐ' ] φαίνεται Ἱποιϑὶς δὲ ἐπα- 
κολουϑεῖν 50 ρ51: ΗἸγΒΟΒ1Ρ., δὲ νιάθ (υδίν!. 417 Β 13 δῖα (, 

14 γ᾽ ΒΕ: γε (α] ἐποίησας ΒΕ; 
κδ οὔησως αι 17 ἤδη ἤροντο Β(α1; ἤροντο ἤδη ἘΠςύηνος σοηδίδῃ- 
τεῦ ΒΟάαΙ: εὐηνὸς σοπδίδηίου ΕἸ πρώτην Β: πρώην (Ἐ4Ὶ 19 μέλει 
ΒΟΕ: μιέλλει 4! 20 ἀποκρίνασϑαι ΒΓ 41; ἀποκρίνεσθαι ἘΞ | ἐρωτᾷ 
Β(Ε : ἔρηται αἴ, 1ῃ ΤηδΥρ. Ὀ 21 χοὴ ΒΓΕ: χρή με ἈὈαϊ, αἵ νἱάα 
Νι 6; Ῥ. τῷ} 22 κέβη (|| ἐκεῖνο (ἰ, ΠΟΥ. αΕΙ βϑουλόμενοβ ςα!: 
χαρίζεσϑαι 64.  ΒΌΡΓΔ, ΝΘΥΒΊΠ) Ὁ, ἴῃ τηᾶγρ 45 23 ἤδη ΗΊΥΒΟΠΙΡ 
24 ὅτι Ἐάὰϊ, ὡς ὅτι ΒΟ, σαφῶς ὅτι ἰξηίανὶ Ν, Ό. Ρ. 155, 58ε6 [οΥγϊδϑϑα 
ὅτι ΕΧ οὔτι ἀερταναίατη Θοαῖα ταϑίταΐο οὐ ἀα]Θ Πα τιπὶ 
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ρώμενος τί λέγει, χαὶ ἀφοσιούμενος, εἰ πολλάχις ταύτην 
τὴν μουσιχήν μοι ἐπιτάττοι γγοιεῖν. ἣν γὰρ δὴ ἄττα 
τοιάδε" ττολλάχις μοι φοιτῶν τὸ αὐτὸ ἐνύπγιον ἐν τῷ 
παρελθόντι βίῳ, ἄλλοτ᾽ ἐν ἄλλῃ ὄψει φαινόμενον, τὰ αὐτὰ 
δὲ λέγον, εὐ Σώχρατες, ἔφη, μουσικὴν σοίξι καὶ ἐργάζου. 
χαὶ ἐγὼ ἔν γε τῷ πρόσϑεν χρόνῳ ὅτπτερ ἔπραττον τοῦτο 
ὑπελάμβανον αὐτό μοι πιαραχελεύεσϑαί τε χαὶ ἐπιχελεύ- 
ξιν, ὥσπερ οἱ τοῖς ϑέουσι διαχελευόμενοι, χαὶ ἐμοὶ οὕτω 
τὸ ἐνύπνιον ὅπερ ἔπραττον τοῦτο ἐπιχελεύειν, μουσιχὴν 
ποιεῖν, ὡς φιλοσοφίας μὲν οὔσης μιεγίστης μουσιχῖς, 
ἐμοῦ δὲ τοῦτο τιράττοντος" νῦν δ᾽ ἐπειδὴ ἢ τε δίχη ἐγένετο 
χαὶ ἡ τοῦ ϑεοῦ ἑορτὴ διεκώλυέ μὲ ἀτιοϑνήσχειν, ἔδοξε 
χρῆναι, εἰ ἄρα πολλάχις οι προστάττοι τὸ ἐνύπνιον 
ταύτην τὴν δημώδη μουσικὴν ποιεῖν, μὴ ἀπειϑῆσαι αὐτῷ, 
ἀλλὰ ποιεῖν. ἀσφαλέστερον γὰρ εἶναι μὲ ἀπιέναι πρὶν 
ἀφοσιώσασϑαι. ̓ ποιήσαντα ποιήματα [καὶ] πξιϑόμενον 
τῷ ἐνυπνίῳ. οὕτω δὴ γρῶτον μὲν εἰς τὸν ϑεὸν ἐποίησα, 
οὗ ἣν ἢ παροῦσα ϑυσία" μετὰ δὲ τὸν ϑεόν, ἐννοήσας ὅτι 
τὸν ποιητὴν δέοι, εἴστερ μέλλοι ποιητὴς εἰναι, ποιεῖν 
μύϑους, ἀλλ οὐ λόγους, χαὶ αὐτὸς οὐχ ἢ μυϑολογικχός, 
διὰ ταῦτα δὴ οὺς προχείρους εἶχον μύϑους χαὶ ἡτειστάμην 
τοὺς Αἰσώπου, τούτους ἐποίησα, οἷς πρώτοις ἐνέτυχον. 

Υ. Ταῦτα οὗν, ὦ Κέβης, Βυήνῳ φράζε, χαὶ ἐρρῶσϑαι 
καί, ἂν σωφρογῇ, ἐμὲ διώχειν ὡς τάχιστα. ἄπειμι δέ, 

ν 2 

ὡς ἔοιχε, τήμερον" χελεύουσι γὰρ ϑηναῖοι. χαὶ ὃ 

5 ἦν --- 3 τοιάδε ὙΠοπι. Μαρίϑίεσ 5. ν. ἅττα . το Ἐ. | 3 πολλάκις -- 
ἐνύπνιον ἴάεπι 5. ν. φοιτᾶν Ῥ. 380 Ε. [6 ὅπερ --- γ ἐπικελεύειν Ἰάεπη 5. ν. 
παρακελεύομαι Ρ. 320 Ἐ. 

Ι τί λέγει 1ῃ. τηαῦρ. Ὁ: τε λέγειν Β(ΑΙ; τί ἽΝ Ε εἰ ΒΟ: εἰ ἄρα 
ἘΠΡα", δ για Ν, Ὁ. Ρ. 126 4 Δ δι: ἃ! 68 τι δὲ 41 [ἡ 1ῃ 
τὰ5. ὦ 12 ἀποϑνήισκειν ΕΒ: ἀποϑνήσκειν ΟΕ: 14 ἀπιϑῆσαι Β, 
ΠΟΥ. Ὁ τ εἶναι μὴ ἀπιέναι πρὶν ΒΟΕ: εἶναι ἐνόμιζον μὴ ἀπιέναι 
σιρφότερον πρὶν ἂν αΪ, εἶναι ἐνόμιζον μὴ ἀπιέναι πρὶν ἂν Ὁ, πρότερον 
ἴῃ τηᾶγρ. δαά. Ρ, 566 τῆδπι δ]ϊα δἴααθ δηΐθα τό ἀφωσιάσασϑαι 
αι! πειϑόμενον Εα1: καὶ πειϑόμενον ΒΓ, «αἵ ν]άς Βίπά!δη Ρ. 36 
19 τῶν ποιητῶν αΑΪ, σοτΥ. αΣ | μέλλοι ΒΟ: ΠΡ Ε" Εα! 20 ἢ ΒΕ, 
5. ν. ἢ Ῥμοῖῖιδ: ἣν ἘΡοαΙ 21 δὴ οτ. ( | μύϑους καὶ ἠπιστάμην 
ΒΟ: καὶ ἠπιστάμην μύϑους ἙΔῚ εἴ 515:}15 {ΓΔ ΠΒΡΟΒΙΠΟΠΙΒ5 εἤδοϊξ " 
22 τοὺς ΠίΘῸΠ1: τοῦ Εἰ; ΟἿ (τ ΐοη. 83; 23 Ι τούτους Β( ΑΙ: τούτων 
23 κέβης 24 ἐὰν αι [ ὡς τάχιστα 464. Β(α! εἱ Ἰερί556 νἹἀδίαῦ 
ΔαοοΥ δρβίοϊαθ σοου. 147 Ὁ. 620 Η: οτῇ. Ε Ηβιπάοτί, ν46 Η. Βοῃτηϊαΐ 
Καὶξ. (᾿οτηπηθηΐαγ 1 Ρ. 4 δὲ ΒΕ41: δὴ ς 25 σήμερον αἱ, σοτ. αξ] 
κελεύουσιν (,, κελεύουσιν γὰρ ς 
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Σιμμίας, Οἷον παραχελεύει, ἔφη, τοῦτο, ὦ Σώχρατες, 
Βυήνῳ; πολλὰ γὰρ ἤδη ἐντετύχηχα τῷ ἀνδρί" σχεδὸν 
οὖν ἐξ ὧν ἐγὼ ἤσϑημαι οὐδ᾽ δητωστιοῦν σοι ἑχὼν εἶναι 
πείσεται. Τί δέ; ἢ δ᾽ ὃς" οὐ φιλόσοφος ὔηνος; 
Ἔμοιγε δοχεῖ, ἔφη ὃ Σιμμίας. ᾿Εϑελήσει τοίνυν χαὶ 
Εὔηνος χαὶ πᾶς ὅτῳ ἀξίως τούτου τοῦ πράγματος μέτε- 
στιν. οὐ μέντοι ἴσως βιάσεται αὑτόν" οὐ γάρ φασι 
ϑεμιτὸν εἶναι. χαὶ ἅμα λέγων ταῦτα χαϑῆχε τὰ σκέλη 
ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ̓ καϑεζόμενος οὕτως ἤδη τὰ λοιπὰ διε- 
λέγετο. ἤρετο οὖν αὐτὸν ὃ Κέβης" Πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ 
Σώχρατες, τὸ μὴ ϑεμιτὸν εἶναι ξαυτὸν βιάζεσθαι, ἐϑέλειν 
δ᾽ ἂν τῷ ἀποϑνήσχοντι τὸν φιλόσοφον ἕπεσϑαι; Τί δέ, 
ὦ Κέβης; οὐχ ἀχηχόατε σύ τε χαὶ Σιμμίας περὶ τῶν 
τοιούτων Φιλολάῳ συγγεγονότες; Οὐδέν γε σαφῶς, (ὦ 
Σώχρατες. “λλὰ μὴν χαὶ ἐγὼ ἐξ ἀχοῆς περὶ αὐτῶν λέγω" 
ἃ μὲν οὖν τυγχάνω ἀχηχοώς, φϑόνος οὐδεὶς λέγειν. χαὶ 
γὰρ ἴσως χαὶ μάλιστα σερἕτεξι μέλλοντα ἐ ἐχεῖσε ἀποδημιεῖν 
διασχοτιεῖν τὲ χαὶ μυϑολογεῖν περὶ τῆς ἀποδημίας ἱτῆς 
ἐχεῖ], στοίαν τινὰ αὐτὴν οἰόμεϑα εἶναι" τί γὰρ ἂν τις χαὶ 
ποιοῖ ἄλλο ἔν τῷ μέχρι ἡλίου δυσμῶν χρόνῳ; 

ΥΙ. Κατὰ τί δὴ οὖν ποτε οὐ φασι ϑεμιτὸν εἶναι 
αὑτὸν ἑαυτὸν ἀποκτιννύναι; ὦ Σώχρατες; ἤδη γὰρ ἔγωγε, 
ὕστερ γῦν δὴ σὺ ἤρου, χαὶ Φιλολάου ἤχουσα, ὅτε σταρ᾽ 
ἡμῖν διητᾶτο, ἤδη δὲ χαὶ ἄλλων τινῶν, ὡς οὐ δέοι τοῦτο 
γοιεῖν". σαφὲς δὲ περὶ αὐτῶν οὐδενὸς ττώττοτε οὐδὲν 
ἀχήχοα. Ἀλλὰ προϑυμεῖσϑαι χρή, ἔφη" τάχα γὰρ ἂν καὶ 
ἀχούσαις. ἴσως μέντοι ϑαυμαστόν σοι φανεῖται, εἰ τοῦτο 

27 ἴσως --- ο4, 3 ζῆν Βιτηρ]τοῖι5 σοτηπηοπέ. ἴῃ ΕΡΙοἰεέιτῃ ᾿. 63 Ἠξείηβ. 

Ι παρακελεύει Βά4!: παρακελεύη (Εὶ 5 ἤσϑημιαι (: 566 αὐ εχ 
ΘπΊ6 Πα. : ὁπωστιοῦν Ὀ41; ὅπωστιοῦν Β, ὁπωσοῦν τί (, ὁπωστιοῦν 
ἂν Εὶ 4 δὲ (ΕΔ! εὐ αὐ νΙάεξίαγ Β: δὰϊ Β | ἣ Β 5 τοίνυν ΒΓΕ; 
τοίνυν ἔφη ΑΙ, ἔφη ἴῃ τηδγρ. δα." μἠ μέντοι ΒΓΕ ΟἸγηρΙοάο- 
ΓΒ: μέντοι γε Βα!" αὑτὸν ΒῈ;: αὐτὸν ς, ἑαυτὸν 41] 8 τὰ σκελη Ἐς: 
τὰ σκέλη ἀπὸ τῆς κλίνης ΕΑῚ τι αὐτὸν ἑαυτὸν Ἠ]ΓΘΟΠΙρ (0]]. 61 Ε, 
αἱ οἴ. 94. 1121 12 ἀποϑνήισκοντι Β: ἀποθϑνήσκοντι (ἘΠῚ δὰ Β: 
δαὶ Ὁ 13 κέβης 1τ4 σαφῶςΒΕ(; σαφὲς ΕΡΑ!, αἱ οἴ. ΕΠ ΠΥΡΏΉγΓΟΙ. 9,20 
15 καὶ ἐγὼ ΒΓΕΑΙ τό μὲν οὐν Β(ΑΙ; μέντοι ἘΞ 19 ἐκεῖ ΒΟΕΔΩΙ: 
ἐκεῖσε ἩΥΒΟΠΙΡ Ω0]]. 107 1), 117 (; τῆς ἐκεῖ Ἰπο] 51: ΜΘ | αὐτὴν 
οἰόμεϑα Β(αΙ; οἰόμεϑα αὐτὴν Ε 20 ποιεῖ 41, ποιοίη ἃ 21 δὴ 
οὖν ΒΕ: οὖν δὴ (ά! χὩ νῦν δὴ Β: δὴ νῦν σξαι, νυνδὴ ΘΕΙΏΡΕΓ 
501 (ομεῖ, ν]ά6 νατΐ. Ἰεςΐ. 233 27 ἀκούσαιο ζε Ι εἰ ΒΕςαΙ; 
ἢ ΓΟ | τοῦτο ἘΧρΠςανὶϊ {96 σνναρ ΡΠΊ]ΟΙΪορ. νο]. 20 (1863) Ρ. 512 
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μιόνον τῶν ἄλλων ἁπάντων ἁπλοῦν ἔστιν χαὶ οὐδέττοτε 
τυγχάνει τῷ ἀνϑρώπῳ, ὥσπερ καὶ τἀάλλα. «ἀλλὰ ἔστιν 
ὅτε χαὶ οἷς βέλτιον τεϑνάγαι ἢ ζῆν, οἷς δὲ βέλτιον τεϑνάναι, 
ϑαυμαστὸν ἴσως σοι φανεῖται, εἰ τούτοις τοῖς ἀνθρώποις 
μὴ ὅσιον αὐτοὺς ἑαυτοὺς εὖ ποιεῖν, ἀλλὰ ἄλλον δεῖ περι- 
μἱένειν εὐεργέτην. χαὶ ὃ Κέβης ἠρέμα ἐπιγελάσας, Ἵττω 
Ζεύς, ἔφη, τῇ αὑτοῦ φωνῇ εἰπών. Καὶ γὰρ ἂν δόξειεν, 
ἔφη ὃ Σωχράτης, οὕτω γ᾽ εἶναι ἄλογον" οὐ μέντοι ἀλλ 
ἴσως γ᾽ ἔχει τινὰ λόγον. ὃ μὲν οὖν ἐν ἀπορρήτοις 
λεγόμενος πιδρὶ αὐτῶν λόγος, ὡς ἔν τινε φρουρᾷ ἐσμὲν 
οἱ ἄνϑρωποι χαὶ οὐ δεῖ δὴ ξαυτὸν ἐχ ταύτης λύειν οὐδ᾽ 
ἀποδιδράσχειν, μέγας τέ τίς μοι φαίνεται χαὶ οὐ ῥᾷάδιος 
διιδεῖν. οὐ μέντοι ἀλλὰ τόδε γέ μοι δοχεῖ, ὦ Κέβης, εὖ 
λέγεσθαι, τὸ ϑεοὺς εἶναι ἡμῶν τοὺς ἐπιμελουμένους καὶ 
ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ἕν τῶν χτημάτων τοῖς ϑεοῖς εἶναι" 
ἢ σοὶ οὐ δοχεῖ οὕτως; Ἔμοιγε φησὶν ὃ Κέβης. Οὐχοῦν, 
ἢ δ᾽ ὅς, καὶ σὺ ἂν τῶν σαυτοῦ χτημάτων εἴ τι αὐτὸ ἑαυτὸ 
ἀποχτιννύοι, μὴ σημήναντός σου ὅτι βούλει αὐτὸ τεϑνά- 
γαι, χαλεπαίνοις ἂν αὐτῷ, χαὶ εἴ τινα ἔχοις τιμωρίαν, 
τιμωροῖο ἄν; Πάνυ γ᾽ ἔφη. Ἴσως τοίνυν ταύτῃ οὐκ ἄλο- 
γον, μὴ πρότερον αὑτὸν ἀποχτιγνύναι δεῖν, πρὶν «ἂν ἢ 

ο ὁ μὲν οὖν---ττ ἄνθρωποι ΟἸεπιεηβ ΑἸθχαπάγ. βέγοπι. 3, το | τι οὐ δεῖ --- 
τ2 ἀποδιδράσχειν τάετῃ 1. ς., Τπεοάοτεξ. {πεσαρειΐξ. Ρ. 321 (διῇ. 

1: ἁπάντων (ἁπλοῦν γάρ ἐστι --- ζῆν), εἰ δὲ βέλτιον -- φαίνεται, 
εἰ τοῦτο ΚοοΪκς ἴὴ ΗΘΥΠΊΔ6 νο].2 (1867). 128---135, να 4846 46 πος 
Ἰοςο αἰϊβρευίασγιηΐ ΒΟΗΙΖ 1]. ο. 307---312, ΙΚΟΟΚ 1]. ο. 462---46ξ | ἐστιπ 
(ν εταϑ88) Β: ἐστι (Βα! 2 ταλλά Β, τάλλα (Ε, τὰ ἀλλα αἱ | ἀλλὰ 
οὐπὶ Εογϑίρο δα 141 1ῃ ῥρτοϊαρ. δα Ἐπ γάθηηαπι Ρ. ΧΧΥΝΊ: οτη. 
ΒΕΕΔΙ1; ταλλα. ἔστιν ἸπΕΥΡΌΏΧΙ 1,. ΙΔΠ ἴῃ ΕἼΘΟΚΕΙ5. ΔΠΠηΔ8]. νο]. 97 
(1868) Ρ. 339 32 τεϑνᾶναι (Ἐ, ζὴν ἢ τεϑνάναι ΑΌΓΘΒΟΝ δηϊμηδᾶν. 
Δα Αδβοῆγυ!. Ρ. 185 4 ἴσως Β, 5684 σ οχίτετηδ δχ δη6ηά6. | φανεῖ- 
ται Ηϊγβοῆιρ: φαίνεται ΒΓ ΕΔ! 5 δοιον ΒΓΕ; δσιόν ἐστι» Ὀ41]| 
εὐποιεῖν ( | ἀλλὰ ΒΕ; ἀλλ᾽ Ἐπ! 6 ὑπογελάσας (ς, 564 ὁ ἴῃ Γ85.] 
ἴττω Ζεύς ΟἸγτηρΙοάοτιιϑ: ἐττεώ ζεὺς ΒΟ, 564 τι ῃ τ85. (, ἑμττέω ζεὺ 
ΒΌΡΓΑ νεϑατη δαά. Ὁ, ἔττεώ ζεῦ ς, ἱττίω ζεῦ Ἐ, εἰττίω ζεῦ α1 
γ αὑτοῦ ΒΕς: αὐτοῦ (, ἑαυτοῦ ἃ! 8 οὕτω γ᾽ Β(ά!; οὕτως γ᾽ Εὶ 
9 γ᾽ ἔχει ΒΕ: γε ἔχει (,, ἔχει αἱ 10 ἕν τενε (᾿ | ἐσμὲν Β: πᾶντες 
1ὴ τηδῦρ. δα ἃ. Ὁ τι οὐδὲ αἱ 13 δειδεῖν (, 564 εἐ ῬΙΟΥ 1η τ85.| 
κέβη ( 14 ἐπιμελουμένους ΒΕ4!; ἐπιμελομένου ὀ τὄὅ ἔμοιγ᾽ 
Ἐ | φησὶν ΒΟ, ταπεταϊε ς0]]. 84 ἢ ΜΘ: ἔφη Ἐα! 17 ἢ Β, 58 6ρῖ115 
δὶς | εἴτε ---- σημήναντός ἴῃ τα5. Ε' σεαυτοῦ αἱ 18 ἀποκτιννύοι ἃ 
Β, ἀποκτιννύει ἘΔΙ, 564 οἐ βιρτα νεύϑβιτη δά. ε βούλοι Ἡφδϊπάογῇ 

ς ν ᾿) Ν ΄ » ὃ - 

20 γες “1 αὑτὸν ΒΕς: αὐτὸν (, ἑαυτὸν αἱ | ἂν Δα4, ἩδΙηαοτί: 
οἴῃ. ΒΟ ΕΑΙ, 564 οἵ. γ8 Α 109 ᾿ Ὁ 

1Ο 
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β2 ΦΑΙΔΩΝ οὔ 

υ»» ᾿ δ 2 , “ ᾿ ν - ἜΣ. 
ἀνάγχην τινὰ ϑεὸς δπιπέμιψῃη, ὠσπὲρ χαὶ τὴν νῦν ἡμῖν 

σιαροῦσαν. 
ὙΠ. 422: εἰκός, ἐφ ὃ Κέβης, τοῦτό γε φαίνεται. 

ὃ μέντοι νῦν δὴ ἔλεγες, τὸ τοὺς φιλοσόφους ὁᾳδίως ὁ ἂν 
ἐϑέλειν ἀποϑνήσχειν, ξοιχεν τοῦτο, ὦ Σώχρατες, ἀτόπῳ, 

εἴττερ ὃ νῦν δὴ ἐλέγομεν εὐλόγως ἔχει, τὸ ϑεόν τε εἶναι 
τὸν ἐπιμελούμενον ἡμῶν χαὶ ἡμᾶς ἐχείνου χτήματα εἶναι. 
τὸ γὰρ μὴ ἀγαναχτεῖν τοὺς φρονιμωτάτους ἐχ ταύτης τῆς 
ϑεραπείας ἀπιόντας, ἐν ἢ ἐπιστατοῦσιν αὐτῶν οἵπερ 
ἄριστοί εἶσιν τῶν ὄντων ἐπιστάται ϑεοί, οὐκ ἔχει λόγον. 
οὐ γάρ που αὐτός γε αὑτοῦ οἴεται ἄμεινον ἐπιμελήσεσθαι 
ἐλεύϑερος γενόμενος" ἀλλ ἀνόητος μὲν ἄνϑρωπος τάχ 
ἂν οἰηϑείη ταῦτα, [φευχτέον εἶναι ἀττὸ τοῦ δεσπότου, ] χαὶ 
οὐχ ἂν λογίζοιτο ὅτι οὐ δεῖ ἀττό γε τοῦ ἀγαϑοῦ φεύγειν, 
ἀλλ᾿ ὅ τι μάλιστα τταραμέγειν, διὸ ἀλογίστως ἂν φεύγοι, 
ὃ δὲ νοῦν ἔχων ἐπιιϑυμοῖ ττου ἂν ἀεὶ εἶναι παρὰ τῷ αὑτοῦ 
βελτίονι. χαίτοι οὕτως, ὧ Σώχρατες, τοὐναντίον εἶναι 
εἰχὸς ἢ ὃ νῦν δὴ ἐλέγετο" τοὺς μὲν γὰρ φρονίμους ἄγα- 
γαχτεῖν ἀποϑνήσχοντας πρέπει, τοὺς δὲ ἄφρονας χαίρειν. 
ἀκούσας οὖν ὃ Σωχράτης ἡσϑῆναί τέ μοι ἔδοξε τῇ τοῦ 
Κέβητος πραγματείᾳ, χαὶ ἐπιβλέψας εἰς ἡμᾶς Ἀεί τοι, 
ἔφη, ὃ Κέβης λόγους τινὰς ἀνερευνᾷ, καὶ οὐ πάνυ εὐθέως 
ἐϑέλει πείϑεσϑαι δ τι ἂν τις εἴπῃ. Καὶ ὃ Σιμμίας Αλλὰ 
μήν, ἔφη, ὦ Σώχρατες, γῦν γέ μοι δοχεῖ τι χαὶ αὑτῷ 
λέγειν Κέβης" τί γὰρ ἂν βουλόμενοι ἄνδρες σοφοὶ ὡς 
ἀληϑῶς δεσπότας ἀμείνους αὐτῶν φεύγοιεν χαὶ ῥᾳδίως 

τ: ϑεὸς ΒΓ: ὁ ϑεὸς ἘΒάΪ, δἴ νϊάε Ν.ς.. 135] ἐπιπέμψει αι[ἡμῖν 
σταροῦσαν ΒΓΕ;; παροῦσαν ἡμῖν 4]! 5 ἀλλὰ 41 4 μὲν τοίνυν (α!, 
ΠΟΥ͂. 6 - ἀποϑινήισκειν Β: ἀποϑ'νή τς ΓΕΔ] ἔοικε κ (ν Ἔγαβ8) Β 
δνῦν δὴ Β: νυνδὴ Ῥ [ ἔχει Ἐα!: ἔχειν Β, 5Ξε4 » Ρυποίῖ5. ποίδίβ, 
ἔχει ( 10 εἰσι α (ν 6ΥΓ858) Β: εἶσι ΠΕαι ΤΙ που Β(Ε): πω 
(αἱ |[ αὑτοῦ ΒΕ: αἱ τοῦ ς,, ἑαυτοῦ αἸ ἐπιμελήσεσθαι ΒΩ(αΙ: ἐπε- 
μελεῖσϑαι Ἐ 12 τάχα ἂν 4! 13 φευκτέον -- δεσπότου 1ΠΟ] 51} 
ΜΘ, ἀπὸ τοῦ ἀμείνονος αὐτοῦ δεσπότου (νεὶ ἀπὸ τοῦ ἀγαϑοῦ 
δεσπότου) καὶ οὐκ ἂν λογίζοιτο ὅτι οὐ δεῖ ἀπό γε τοῦ τοιούτου 
φεύγειν ΘοΠα{Ζ ΟρΡι56. Ρ.104 15 διὸ ἀλόγιστος ἃ ἂν φεύγοι, ὁ δὲ (υϊ- 
16] πγι15 ὙΥΔΒΠΕΥ, διὸ ἀλογίστως ἂν φεύγοι Ἰπο] 511 ΗΊΓΒΟΠΙρ,, δί νϊ48 
81 0 διὸ καὶ ὁρῶνται 16 ἐπιϑυμοῖ ΒΕΑΙ: ἐπεϑυμεῖ ( ποῦ (ΕἸ 
αὐτοῦ ΒΕ: αὐτοῦ (,, ἑαυτοῦ ἃ! 17 ὦ σώκρατες οτῃ. Αἰ], «Δα 4. αΣ 
189. Β 19 ἀποϑνήισκοντας Β: ἀποθνήσκοντας ΓΕαΠ) δὲ ΒΟ ΕΑ! 
20 τέ μοι] μοι τέως ΟἸγΠΙΡΙ ΟἀοΓΙ5 21 πραγματίαι Β, σοΥ. Ὁ 

24 γέ μοι (γειιοι (,, γέμοι Ο) δοκεῖ τι Β(: γε δοκεῖ τί (τι Ε) μοι ἘΔ 
25 κέβης ΒΓΕ: ὁ πέθης ἃ! 26 αὐτῶν ΒΟΕΑΙ 
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3 “» ,ὔ - , ,ὔ ἀπταλλάττοιντο αὐτῶν; καί μοι δοχεῖ Κέβης εἰς σὲ τείνειν 
,ὔ “ “ , , ἊΝ » 

τὸν λόγον, ὅτι οὕτω ῥᾳδίως φέρεις χαὶ ἡμᾶς ἀτιολείπων 
καὶ ἄρχοντας ἀγαϑούς, ὡς αὐτὸς ὁμολογεῖς, ϑεούς. 
Δίκαια, ἔφη, λέγετε. οἶμαι γὰρ ὑμᾶς λέγειν ὅτι χρή μὲ 

᾿ » [4 , ,ὔ 

πρὸς ταῦτα ἀττολογήσασϑαι ὥσπερ ἕν διχαστηρίῳ. Πάνυ 
μὲν οὖν, ἔφη ὃ Σιμμίας. 

᾿ δ. 3 ὅλ 4) -" 

ΥΠΠ. Φέρε δή, ἡ δ᾽ ὃς, πειραϑῶ πιϑανώτερον πρὸς 
«ς » 9 Ψ ᾽Χ Ἁ ᾿Ὶ ,ὔ 3 Ν ’ 

ὑμᾶς ἀπολογήσασϑαι ἢ πρὸς τοὺς διχαστὰας. ἐγὼ γάρ, 
᾿" , ,ὔ Ν ’ - 

ἔφη, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, εἰ μὲν μὴ ᾧμην ἥξειν πρῶ- 
ΝῚ ’ ’ “2 

τον μὲν παρὰ ϑεοὺς ἄλλους σοφούς τε χαὶ ἀγαϑούς, 
ΞΕ 7) ’ὔ , -» 

ἔσεειτα χαὶ τταρ ἀνϑρώπους τετελευτηχότας ἀμείνους τῶν 
’ λ -" »Ἥ Ἁ » 

ἐνθάδε, ἠδίχουν ἂν οὐκ ἀγαναχτῶν τῷ ϑανάτῳ" νῦν δὲ 
5) [4 "5. Ξ , 2 ,ὔ { 2 ΕΣ 

δὺ ἴστε ὁτι πὰρ ἄνδρας τὲ ἐλπίζω ἀφίξεσθαι ἀγαϑούς 
» ᾿ » , , 

χαὶ τοῦτο μὲν οὐχ ἂν πάνυ διισχυρισαίμην" ὅτι μέντοι 
Ν ᾿. ’ ,ὔ 2 { Ν ΟἿΣΞ Ὡ 5 τὴ 

παρὰ ϑεοὺς δεσπότας πάνυ ἀγαϑοὺς [ἤξειν], εὖ ἴστε ὅτι, 
εἴσιερ τι ἄλλο τῶν τοιούτων, διισχυρισαίμην ἂν χαὶ τοῦτο. 

- “ 2 » , 

ὥστε διὰ ταῦτα οὐχ ὅπως ἀγαναχτῶ, ἀλλ᾽ εὔελτοίς εἰμι 
5 , 5 ,ὔ ᾽ὔ [4 7 

εἰναί τι τοῖς τετελευτηκόσι χαί, ὠστύερ γε χαὶ πάλαι 
λέγεται, σπτολὺ ἄμεινον τοῖς ἀγαϑοῖς ἢ τοῖς χαχοῖς. Τί 

52 ς , 3 , , ᾿ , 

οὖν, ἔφη ὁ Σιμμίας, ὦ Σώχρατες; αὐτὸς ἔχων τὴν διάνοιαν 
»-» ' , ΒλῚ ς -- ,ὕ ᾿ 

ταύτην ἐν νῷ ἔχεις ἀπιέναι, ἢ κἂν ἡμῖν μεταδοίης; κοινὸν 
γὰρ δὴ ἔμοιγε δοχεῖ χαὶ ἡμῖν εἶναι ἀγαϑὸν τοῦτο, χαὶ 

, Ν [4 , ς - ,ὕ 

ἅμα σοι ἀπολογία ἔσται, ἐὰν ἄπτερ λέγεις ἡμᾶς πείσης. 
7 Ν , Ἄ}, - " , 4 ἀλλὰ πειράσομαι, ἔφη. πρῶτον δὲ Κρίτωνα τόνδε σχε- 
ψώμεϑα, τί ἐστιν ὃ βούλεσθαί μοι δοχεῖ πάλαι εἰπεῖν. 

, 3 ᾽ὔ 5} ς , 2 Ν , 

Τί, ὦ Σώχρατες, ἔφη ὁ Κρίτων, ἄλλο γε ἢ πάλαι μοι 
᾽ὔ , [42 

λέγει ὃ μέλλων σοι δώσειν τὸ φάρμαχον, ὅτι χρή σοι 

8 ἐγὼ γὰρ --- το καχοῖς 5100. Εοἴορ'. 1, 41, 56 

1 ἀπαλλάττοιντο Ἐ᾿, 564 ἐν ἰῇ Υγὰ5.. 2 ἀπολείπων ἘΡεά(!: ἀπο- 
λιπὼν Βς 4 ὑμᾶς εχ ἡμᾶς ἴξδοϊέ 41 5 πρὸς ταῦτα οτη. Ἐ; 
7 πιϑανώτερον (ει ΕΧ ΕἸΠ6Πη6. () πρὸς ὑμᾶς Β(; πρὸς υμᾶς πιϑανώ- 
τερον ΕΔ! 12 μὴ ἀγανακτῶν ΟἸγτηρίοάοχιϑ | δ᾽ Εὶ 13 τε 
οἵ. Ο 14 ὅτι ΒΓΕΔΙ; τὸ ϑίοβαθιϑ 15 ἥξειν ἸΠ0]51{ ΗΊΓΒΟΠΙΡ᾽ 
17 ὅπως (οὔᾶαΐ Τηῃθ1η05. νο].2 (1874) Ρ. 249: ὁμοίως ΒΟΕΑΙ 20 αὐ- 
τὸς ΒΟ: πότερον αὐτὸς ΕΡΑ! Ι ἔχων ΒΓΕ: οὕτως ἔχων ΑἹ], οὕτως ἴῃ 
τηδῦσ. Ὁ. 21 μεταδοίης ΕΒ: μεταδώιης ΒΕΑϊ, μεταδώης ( ; ἃς ΘΠ 
Β εἴδη Ῥῃδθάγ. 273 ( παραδῴη, σοάθχ .Σ᾽ Πεμηοϑβίῃ. 2, 22 δῴη εἴ 
ΟἸΠ65 ΠΠὈΥῚ Πεπλοϑίῃ. 28, 17 ἀντιδῴην ΠαΡρεδηΐ, ἰογίαβϑθ ουηγα 
μεταδῴης Ὦϊς ταϑι πε η68 23 σοι (ἘΔ1; σοὲ Β | ἀπολογία Β(αΙ: 
ἡ ἀπολογία Ἐ, | ἔσται 41: ἐστὲν ΒΓΕ | λέγεις ΒΕ: λέγῃς 4], λέγης (, 
564 ἡ ΕΧ 6ῃπ]θ πη. 24 πειράσομαι ΒΓΕ; πειράσομαί γε αἱ 25 τῇ 
ΒΟ: τί δ᾽ αἱ, τί δὲ Ἐ,, δὲ τῷ τῆαγρ. Ὁ, δὲ νας. Ἐς γδη). 287. 
27 σοι απίς δώσειν οτη. ΑἸ] 

ψψι 
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φράζειν ὡς ἐλάχιστα διαλέγεσθαι; φησὶ γὰρ ϑερμαίνε- 
σϑαι μᾶλλον διαλεγομένους, δεῖν δὲ οὐδὲν τοιοῦτον σττροσ- 
φέρειν τῷ φαρμάχῳ᾽ εἰ δὲ μή, ἐνίοτε ἀναγχάξεσϑαι καὶ 
δὶς χαὶ τρὶς σιίίνειν τούς τι τοιοῦτον ποιοῦντας. χαὶ ὃ 
Σωχράτης, Ἔα, ἔφη, χαίρειν. αὐτόν" ἀλλὰ μόνον [τὸ ξαυ- 
τοῦ] παρασχευαζέτω ὡς χαὶ δὶς δώσων, ἐὰν δὲ δέῃ, καὶ 
τρίς. λλὰ σχεδὸν μέν τι ἤδη, ἔφη ὃ Κρίτων᾽ ἀλλά μοι 
[πάλαι] πράγματα παρέχει. Ἔα αὑτόν, ἔφη. ἀλλ᾽ ὑμῖν 
δὴ τοῖς διχασταῖς βούλομαι ἤδη τὸν "λόγον ἀποδοῦναι, 
ὡς μοι φαίνεται εἰχότως ἀνὴρ τῷ ὦντι ἐν φιλοσοφίᾳ 
διατρίψας. τὸν βίον ϑαρρεῖν μέλλων ἀτιοϑανεῖσϑαι χαὶ 
εὔδλχεις εἶναι ἐκεῖ μέγιστα οἴσεσθαι ἀγαθά, ἐπειδὰν 
τελευτήσῃ" πῶς ἂν οὖν δὴ τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχοι, ὦ Σιμμία 
τε χαὶ Κέβης, ἐγὼ πειράσομαι φράσαι. 

ὔ, . [4 7 2 »" ς ὔ 

ΙΧ, χΧινδυνεύουσι γὰρ ὁσοι τυγχάνουσιν ὀρϑῶς ἀπτό- 
᾿ , ᾿ 27 [4 3.οὰ 2 

μενοι φιλοσοφίας λεληϑέναι τοὺς ἄλλους, οτι οὐδὲν ἀλλο 

αὐτοὶ ἐπιτηδεύουσιν ἢ ἀττοϑνήσχειν τε καὶ τεϑνάναι. εἶ 
5 » , γ ὔὕ Ἁ , "- 

οὖν τοῦτο ἀληϑές, ἄτοττον δήττου ἂν εἴη προϑυμεῖσϑαι 
. 2) Ὺ » ,ὕ ᾿ 27 ὉΧ » [4 ΟῚ Α 

μὲν ὃν παντὶ τῷ βίῳ μηδὲν ἀλλο ἢ τοῦτο, ἥκοντος δὲ δὴ 
αὐτοῦ ἀγαναχτεῖν, ὃ πάλαι προεϑυμοῦντό τὲ χαὶ ἐπτετή-- 
δευον. χαὶ ὃ Σιμμίας γελάσας Νὴ τὸν 4α, ἐφη, ὦ Σώχρα- 

τες, οὐ στάνυ γέ {8 γῦν δὴ γελασείοντα ἑποίησας γελάσαι. 
οἴμαι γὰρ ἂν τοὺς πολλοὺς αὐτὸ τοῦτο ἀκούσαντας δοχεῖν 
εὖ γάγυ εἰρῆσϑαι εἰς τοὺς φιλοσοφοῦντας καὶ ξυμφάναι 
ἂν τοὺς μὲν παρ᾽ ἡμῖν ἀνθρώπους χαὶ πάνυ, ὅτι τῷ ὄντι 
οἱ φιλοσοφοῦντες ϑανατῶσι χαὶ σφᾶς γε οὐ λελήϑασιν 
[4 3} , 3) - ,ὔ ἈΝ ΤΣ - ΘΝ ΄ὕ 

ὁτι ἀξιοί εἰσιν τοῦτο πάσχειν. Καὶ ἀληϑῆῇ γ᾽ ἂν λέγοιεν, 

τῇ χινδυνεύουσι --- τὴ τεϑνάναι (Ἰ]ειιεηβ. ΑἸεχαπαγ. βέγοπι. 3, 17, 
ΓΠοοδοτεαῖ, ἐποσαροιξ. Ὁ. 322 (διῇ, ΙΑ ἢ. Ῥχοίσερέ. ο; 15 Ῥ- 174. 
Κιεϑϑιησ 

τ φράξειν ἘΑ͂Ι, ἴῃ πηᾶῦρ. Ὁ: φροντίζειν ΒΞ 4 μᾶλλον ΒΕΑΙ; 
πάλιν διαλεγομένους Β(Ε: τοὺς διαλεγομένους μα! 5 τὸ ἑαυ- 
τοῦ ΒΟ ΕΑΙ, ᾿πο]υθῖὲ ΜΘ; τοσοῦτον Ἠ]ΤΒΟΠΙΡ 6 ἐὰν δέη Ἐ, 
ἡ μέντοι ΒΟἘΑΙ Ι ἤδη 5. ν. ἤδη Ῥῃοίϊι5, ταϑαἱ ΒΕΚΙΚοΥ οἴ. ΓοΡεῖ 
ΠοΟν. βοΐ, Ὁ; 212: ἤδειν ΒΕΟΕΔα! || μοὶ ΒΓΕ: με αἱ 8 πάλαε οτη. (, 
Ῥοβί πράγματα Ροϑιῃῖ Ἐ,, 1᾿πο] δι ΜΘ, οἵ, Βίπμα!θη Ρ. 58 9 ἤδη 
ΟΙΏ. Ἐ; 10 φαίνεται Β, 564 ται δΧχ διη6ηά. 11 ϑαρρεῖν (αἹ: 
ϑαροεῖ ΒΚΕῈ 13 ἔχει ἃ! 17 ἀποϑνήισκειν Β: ἀποϑνήσκειν (ἘΠ|]| 
τεϑνᾶναι Ἐὶ αἴ οδ8, 7 20 ὃ --- ἐπετήδευον ἸΠο] 51 ΗΠ ΓΘΟΠΙρΡ | σροε- 
ϑυμοῦντο ΒΟάι: “προὐϑυμοῦντο Ἐ;, αἱ οἴ. Ν. (΄. Ρ. 97, ΟΥ̓ΔΌ]. 305 19) 
721 ὁ ( 23 ἂν ΒΓΕ ΟἸγτηρίοάοχιβ: ἂν δὴ ὈΔα1] ἀκούσανταςβ Ε, 
564 ας ἴῃ τά8. ] δοκεῖν Ἐ, 564 » ἴῃ Γ45. 24 ξυμιφᾶναι ΒΕ 
26 σφάς (ά!, σοΥ. ς 27 εἰσιν Β: εἰσι (Εα! 

Ῥίαΐο νοΐ. 1. { 

04 

Β 



! 
Ι 

98 ΠΧΑΤΟΝΟΣ θά 

ὠ Σιμμία, στλὴν γὲ τοῦ σφᾶς μὴ λεληϑέναι. λέληϑεν 
γὰρ αὐτοὺς ἢ τὲ ϑανατῶσι χαὶ ἡ ἄξιοί εἰσιν ϑανάτου 
χαὶ οἵου ϑανάτου οἱ ὡς ἀληϑῶς φιλόσοφοι. εἴπωμεν 

ς γάρ, ἔφη, πρὸς ἡμᾶς αὐτούς, χαίρειν εἰπόντες ἐχείνοις " 
ἡγούμεϑά τι τὸν ϑάνατον εἰναι; Πάνυ 7ε, ἔφη ὑπολαβὼν 5 
ὃ Σιμμίας. ἄρα μὴ ἄλλο τι ἢ τὴν τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ 
σώματος ἀπαλλαγήν; χαὶ εἶναι τοῦτο τὸ τεϑνάναι, χωρὶς 
μὲν ἀτπτὸ τῆς ψυχῆς ἀπαλλαγὲν αὐτὸ χαϑ' αὑτὸ τὸ σῶμα 
γεγονέναι, χωρὶς δὲ τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ σώματος ἀπιαλ- 
λαγεῖσαν αὑτὴν χαϑ' αὑτὴν εἶναι; ἄρα μὴ ἄλλο τι [ἢ] τὸ 
ὃ ϑάνατος ἢ τοῦτο; Οὐχ ἀλλὰ τοῦτο, ἔφη. Σχέψαι δή, 
ω ἀγαϑέ, ἐὰν ἄρα καὶ σοὶ ξυνδοχῇ ἃ ἅπερ μοί. ἐχ γὰρ 

Ὁ τούτων. μᾶλλον οἰμαι γμιᾶς εἴσεσθαι σιερὶ ὧν σχοποῦμεν. 

φαίνεταί σοι φιλοσόφου ἀνδρὸς εἶναι ἐσπουδαχέναι ττεερὶ 
τὰς ἡδονὰς καλουμένας τὰς τοιάσδε, οἷον σίτων χαὶ πο- 15 
τῶν: Ἥχιστα, Σώχρατες, ἔφη ὃ Σιμμίας. 7 δέ; τὰς 

τῶν ἀφροδισίων; Οὐδαμῶς. Τί δέ; τὰς ἄλλας τὰς περὶ 
τὸ σῶμα ϑεραπείας δοχεῖ σοι ἐντίμους ἡγεῖσϑαι ὃ τοιοῦ- 
τος; οἷον ἱματίων διαφερόντων χτύσεις χαὶ ὑποδημάτων 
χαὶ τοὺς ἄλλους χαλλωπισμοὺς τοὺς περὶ τὸ σῶμα ττότε- 320 
ρον τιμᾶν δοχεῖ σοι ἢ ἀτιμάζειν, χαϑ' ὅσον μὴ πολλὴ 

Ἑ ἀνάγχη μετέχειν αὐτῶν; Ἀτιμάζειν ἔμοιγε δοχεῖ, ἔφη, 
ὃ γε ὡς ἀληϑῶς φιλόσοφος. Οὐχοῦν ὅλως δοχεῖ σοι, 

τ λέληϑεν --- τοο, 4 γίγνεσθαι νετθϊ5 ῬΙαίΐοηιβ, τξ βοϊθῖ, ἢϊσ 116 τηπαΐαίῖβ 
ΤατηΡ]Ι ἢ. 1. ο. [ 6 ἄρα μὴ ---αΗΑηἽ σώματος ἘΡΙρΠαηῖιβ ἄνευθ. μᾶθσαβ. 580 Β 
ΝΟ]. 2 Ῥ. ό55 Πιηάοτγῇ 

τ τοὺ (5: τοὺὸ ( εἰ αἱ νἹ ΘΕ. αἱ 1 Ὁ Ὅν} λέληϑεκ (ν Θγαβ8) 
Β: λέληϑε ΓΕα! 2 ἥκ ΒΕ Ὁ ΠΟΥ ς ἢ Ὁ, ἢ Ο, ἢ ς | εἰσιν 
Β: εἰσε (ΕαΙ 5 καὶ οἵου ϑανάτου Δαᾳ. Β6αι ΠΑ ΡΙν νι ΟἸγτρΙο- 
ἄοχιβ: οτῇ. Ἐ, ἀε]εν ο, νεῦρα 5ριιτῖα ραΐαντ Εν Αι. ΝΟΙΕ Ζα ΡΪα- 
1οη᾽5 Ῥῃαθάοῃ Ρ. 33; οἵ. Βομπη αἱ Καί, (ΟτηπηθηΐαγΓ ΤΡ. 14 4 αὖὐ- 
τοὺς Βο, αὐτοὺς ( 5. εἶναι ἴῃ γὰ5. Εὶ δ αθὰ (5, ΌΤΙ. ᾿ τί 1ἢ 
νΕΥβι τὸ 7 τοῦτο τὸ ( Αἱ ΙΔΠΊ]] Πιι5: τοῦτο ΒΕ 8 ψυχῆς 
ΒΕΔΙ; γῆς ( ] καϑ' ἑαυτὸ ΕΞ ο ἀπὸ οτλ. Ε ΕΡΊΡΠΑηΪα5 τὸ καϑ' 
ἑαυτὴν ΕΔ] ἢ ἀδ]εν! ΒΕΚΚογ: ἀεέθηα!ς Ἡθγπηαηη (αθβϑδιηπη. ΔὉ- 
Βδη6]. Ρ. 69 (0]]. ἄς τερ. Χ 603 ( ς [1 ὁ ϑάνατος ΕΑ!; ϑάνατος 
ΒΟ, 5εἀ βραδίϊατη νδουπτη ροϑβί ἢ ἰὴ Β 12 ὦ ἀγαϑὲ Β(: ὦ ᾽γαϑὲ 
Ἐαϊ Ι ἅπερ ΒΓΕ: ἅπερ καὶ Ὀάϊ, αἱ νίάε Ν. (, Ρ. 141 13 τούτων 
κὰν τοῦτο ς, τούτου ς 15 σίτων Β( α1; σιτίων ΕΌς, Θδἰΐαπι ἴῃ 

τ6 ἥκιστα ΒΓ: ἥκιστά 
Π: ΕΡά! | δὲ σαι: δαὶ Γοἤηροη5 Ρ 17 δ». Β: δαὲ Ὁ 19 δια- 
φερόντων ἘΔ1: καὶ διαφερόντων Β(,, 5686 καὶ ΡαποΙ5 ποίαίιπη ἴῃ Β 
21 δοκεῖ σοι Β(Ὲ: σοι δοκεῖ ἀ1 | ΚΎ ὰς ΒΤ ΤῊΣ ἀτιιάζειν οτὰ. α1, 
δαά. αΣ 23 ὃ γε --- σοι, ἔφη οτῇ. 4!, δἀά, «3 
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ἔφη, ἡ τοῦ τοιούτου πραγματεία οὐ στερὴ τὸ σῶμα εἶναι, 
ἀλλὰ κοϑ᾽ ὅσον δύναται ἀφεστάναι αὐτοῦ, πρὸς δὲ τὴν 
ψυχὴν τετράφϑαι; Ἔμιοιγξ. Ἀρ᾽ οὖν πρῶτον μὲν ἐν τοῖς 

τοιούτοις δῆλός ἐστιν ὃ φιλόσοφος ἀπολύων ὃ τι μάλι- 
στα τὴν ψυχὴν ἀπὸ τῆς τοῦ σώματος κοινωνίας διαφε- 
ρόντως τῶν ἄλλων ἀνθρώπων; Φαίνεται. Καὶ δοχεῖ γε 
δήπου, ὦ Σιμμία, τοῖς πολλοῖς ἀνθρώποις, ῳ μηδὲν ηδὺ 
τῶν τοιούτων μηδὲ μετέχει αὑτῶν, οὐχ ἄξιον δἶναι ζῆν, 
ἀλλ ἐγγύς τι τείνειν τοῦ τεϑνάναι ὃ μηδὲν φροντίζων 
τῶν ἡδονῶν αἱ διὰ τοῦ σώματός εἰσιν. Πάνυ μὲν οὖν 
ὀληϑῇ λέγεις. 

Χ. Τί δὲ δὴ περὶ αὐτὴν τὴν τῆς φρονήσεως χτῆσιν; 
πότερον ἐμπόδιον τὸ σῶμα ἢ οὔ, ἐάν τις αὐτὸ ἐν τῇ ζη- 
τήσει, κοινωνὸν συμπταραλαμβάνῃ; οἷον τὸ τοιόνδε λέγω" 
ἀρα ἔχει ἀλήϑειάν τινα ὄψις τὲ καὶ ἀχοὴ τοῖς ἀνϑρώποις, 
ἢ τά γϑ8 τοιαῦτα χαὶ οἱ ποιηταὶ Ἶ ιν ἀεὶ ϑρυλοῦσιν, ὅτι 
οὔτ᾽ ἀχούομεν ἀχριβὲς οὐδὲν οὔτε ὁρῶμεν; χαίτοι εἰ 
αὗται τῶν περὶ τὸ σώμα αἰσϑήσεων μι ἀχριβεῖς εἰσιν 
μηδὲ σαφεῖς, σχολῇ αἵ 7ε ἄλλαι: πᾶσαι γάρ σου τούτων 
φαυλότεραί εἶσιν" ἢ σοὶ οὐ δοχοῦσιν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 
Πότε οὗν, ἠδ᾽ Ὁόν ἡ ψυχὴ τῆς ἀληϑείας ἅτττεται; ὅταν 
μὲν γὰρ μετὰ τοῦ σώματος ἐπιχειρῇ τι σχοτιεῖν, δῆλον 
ὅτι τότε ἐξαπατᾶται ὑπ᾽ αὐτοῦ. Ἡληϑῆ λέγεις. Δρ᾽ οὖν 
οὐχ ἐν τῷ λογίζεσθαι, εἴπερ που ἄλλοϑι, κατάδηλον αὐτῇ 
γίγνεταί τι τῶν ὄντων; Ναί. Ζογίζεται δέ γέ που τότε 
κάλλιστα, ὅταν αὑτὴν τούτων μηδὲν παραλυπῇ, τὲ 
ἀχοὴ μήτε ὄψις μήτε ἀλγηδὼν μηδέ τις ἡδονή, ἀλλ᾽ ὃ τι 
μάλιστα αὐτὴ χαϑ' αὑτὴν γίγνηται ἐῶσα χαίρειν τὸ 
σῶμα, καὶ χαϑ' ὅσον δύναται μὴ χοινωνοῦσα αὐτῷ μηδ᾽ 

οὐ γβς ΡῚ “ ς » . . . 

τ οὔτ᾽ ἀκούομεν --- ὁρῶμεν ῬτοοΙτ ἴῃ ΤΊπηδθιιπι τος ( Ρ. 248 ϑοπποῖάθσ 

1 πραγματία Β, ΠΟΥ. Ὁ 3 ἀρ Β, ἀρ ὉᾺ, οοτἴ. ς] οὖν οὐ 
Ἠ!γβοΠρ 6 γε ἡ ποὺ ΒΕ: γέ που Εάι 7 ὌΠ ΕΞΉΞ 1Π0]1ι511 
Η γβοπς 8 μετέχει (Ἔ: μετέχειν Βαϊ, ῥτορανιῖ Βοιηματαν βυηΐαχ. 
βίδες. Ρ. 304 ο μηδὲν Β(ΑΙ: μὴ Ε 10 εἰσὲν Β: εἰσι ( ΕΑ] 
12 ὁ Ὁ δ. Β: δαὶ Ὀ4!: | τὴν ΟΠ]. Ε, Δα. ε 123 ἡ Β τῷ ἄρα 
ἸΟΥΓΟΥΥ: Ὁ 16 ἡμῖν ἀεὶ ΒΟαι; ἀεὶ ἡμῖν ἘΠ ϑρυλοῦσιν ΒΕ: ϑρυλ- 
λοῦσιν Ἐπά 1 17 οὔτε ἀκούομεν αἱ 18 εἰσι (ν ΕΓΆ54) Β: εἰσι 
(ΓΕαΙ το σχολῆκ Β, σχολὴ ( αἱ], σοτγ. ς 20 ἢ σοὶ ΒΟΕΑΙΙ δο- 
αδῦσεν Ὁ: δοκοῦσι (ΕΑΙ 53 Χο Ο᾽ οοὔς Ὁ: ὁ [25 τότε ΕΉ Τ᾽ χοῦσο 
τὸ Βς, 564 τοῦ ριποί!5 οἰγούτηβου ρέστη ἴῃ Β 26 αὐτὴν τούτων 
μηδὲν ΒΟΕ [Ἀπ] πιο: μηδὲν τούτων αὐτὴν αἱ 27 μὴδέ τις ΒΚ, 
μήτέ τις ἘΔ6Ὶ 28 γίγνεται αἱ 

γα" 
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ἁπτομένη Φρέγηται τοῦ ὄντος. Ἔστι ταῦτα. Οὐχοῦν χαὶ 
ἐνταῦϑα ἢ τοῦ φιλοσόφου ψυχὴ μάλιστα ἀτιμάζει, τὸ 
σῶμα χαὶ φεύγει ἀπ᾽ αὐτοῦ, ζητεῖ δὲ αὐτὴ καϑ' αὑτὴν 
γίγνεσθαι; Φαίνεται. Τί δὲ δὴ τὰ τοιάδε, ὦ Σιμμία; 
φαμέν τι εἶναι δίχαιον αὐτὸ ἢ οὐδέν; Φαμὲν μέντοι γὴ 
“ἰα. Καὶ χαλόν γέ τι χαὶ ἀγαϑόν; Πῶς δ᾽ οὔ; Ἤδη οὖν 
τὠποτέ τι τῶν τοιούτων τοῖς ὀφϑαλμοῖς εἶδες; Οὐδαμῶς, 
ἢ δ᾽ ὅς. ἀἅλ᾿ ἄλλῃ τινὶ αἰσϑήσει τῶν διὰ τοῦ σώματος 
ἐφήψω αὐτῶν; λέγω δὲ περὶ πάντων, οἷον μεγέϑους πέρι, 

ὑγιείας, ἰσχύος, χαὶ τῶν ἄλλων ἑνὶ λόγῳ ἁπάντων τῆς 
οὐσίας, ὃ τυγχάνει ἕχαστον ὃν" ἄρα διὰ τοῦ σώματος 
αὐτῶν τὸ ἀληϑέστατον ϑεωρεῖται, ἢ ᾧδε ἔχει" ὃς ἂν 
μάλιστα ἡμῶν χαὶ ἀχριβέστατα σπιαρασχευάσηται αὐτὸ 
ἕχαστον διανοηϑῆναι στερὶ οὗ σχοπεῖ, οὗτος ἂν ἐγγύτατα 
ἴοι τοῦ γνῶναι ἕχαστον; Πάγυ μὲν οὖν. Αρ᾽᾿ οὖν ἑχκεῖνος 
ἂν τοῦτο ποιύσειε "θά ὅστις ὃ τι μάλιστα αὐτῇ 
τῇ διανοίᾳ ἴοι ἐφ᾽ ἕχαστον, μήτε τὴν ὄψιν π᾿αρατιϑέμενος 
ἐν τῷ διανοεῖσϑαι μήτε τινὰ ἄλλην αἴσϑησιν ἐφέλκων 
μηδεμίαν μετὰ τοῦ λογισμοῦ, ἀλλ᾽ αὐτῇ καϑ' αὑτὴν εἰλι- 
χρινεῖ τῇ διανοίᾳ χρώμενος αὐτὸ χαϑ' αὑτὸ εἰλιχρινὲς 
ἔχαστον ἐπιχειροῖ ϑηρεύειν τῶν ὄντων, ἀτταλλαγεὶς ὃ τι 
μάλιστα ὀφϑαλμῶν τὲ χαὶ των χαὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν 
ξύμπαντος τοῦ σώματος, ὡς ταράττοντος χαὶ οὐχ ἑῶντος 
τὴν ψυχὴν. χτήσασϑαι ἀλήϑειάν τε χαὶ φρόνησιν, ὅταν 
χοιγωνῇ, ἀρ οὐχ οὑτός ἔστιν, ὦ Σιμμία, εἴπερ τις καὶ 

τ οὐκοῦν χαὶ --- 4 γίγνεσϑαι ΟἸειηεηβ ΑἸ]εχδηάτγ. βέγοτῃ. 3, τ8 | γ τοῖς -- 
τοῦ, 17 ϑεμιτόν νεγθῖβ Ῥ]αΐοηιῖς μος 1Π1Ὸ ταυΐαςβ [Δ] Ιοἢ. φῥτοίγερί. ο. 13 
Ῥ. 18ο ΚΊΘββϑ σ᾽ 

1 ὀρέγηται Ἐ, 564 ἡ ΕΧ ΕΠ]6η6. 3 αὐτὴ ἘςαΞ, ΤΕΠηρΘηΚ Ὁ: 
αὐτῆς, αὐτὴν 41] 4δὲ( ΕΑΔ], δα Β: δαὶ Ὁ] τὰ τοιάδε ΒΓΕ: τὰ τοιαῦτα 
4!, τὰ τοιάδε οἵη. ΟἸΚΠΡΙΟἀοΥ5 5 εἶναι δίκαιον ΒΓΕ: δίκαιον 
εἶναι 41 [ αὐτὸ ΒΕςα! ΟἸγΙηριοάοτιβ: ᾿πο]αϑι ΗΠ γβοηῖρ, αὐτῶ ΓΙ 
7.15} ἁέντοι ΒΟ: τοι ἘαΑῚ - 6 καλὸν γέ τι καὶ ΒΓ: καλόν γε τοι καὶ 
ΑΙ, οὐ καλὸν καὶ ἘΠ ἤδη ἘΠῚ τῇ ΤΔΥΒ. ἰθϑίε (μαἰϑίοσγαϊο Ὁ: τέ δὴ ΒΒ. 
8 ἡ Β, οοἵτ. Ὁ, .βΆΘΡΙτ5 51ς 9 ἐψήφω αἱ ὙΠΕΡ. ᾿υυρότην τὸ 
10 ὑγιείας ἘΔῚ: ὑγείας Βς ΤΠ ἀρὰ Ὁ, ΤΟΙ Ὁ 12 αὐτῶν τὸ 
ἀληθέστατον ΒΕ: αὐτῶν ἀληθέστατον αἰ, τἀληϑέστατον αὐτῶν ἘΠ 
5, ἢ ὩΣ, ΘΙ. Ὀς! ὧιδε Β: ὧδε (ΓΕ, ἘΠ 13 ἡμῶν οτη. Ε, 
ααά. ες 14 οὕτως αἱ, σοττ. 43 15 ἄρ᾽ τό ποιήσειε ΕΒ: 
ποιήσῃ Β(, ποιήσειεν ἀϊ "στὸ τα, “Ὁ, ἀἀά. ς 17 εὐ νε ΒΕΒα: 
μήποτε αἱ 18 μήτέ τινα ΒΟαϊ; τινα οτὴ. ἘΞ ΟἸγρΡΙ οἀοτι5 
19 αὐτὴ (, αὐτῇ ς | εἰλικρινεῖ ΒΓ ΕΔΙ: ̓ ἰγ οδὶ εἴ ς 20 εἰλικρινὲς 
ΓΕΩαΙ: ἐλ ρυ ε 9Ό 21 ἐπιχειροῖ Β(αΙ:; ἐπιχειοὴ Ὁ, ἐπιχειρεῖ Ε 
23 ξύμπαντος ΒΓΕ: παντὸς αἱ 55, ΟΣ (δ ΘΟΙΙ. Οἱ τίς χαὶ Βίας 
7115. 
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ἄλλος, ὃ τευξόμενος τοῦ ὄντος; Ὑπερφυῶς, ἔφη ὃ Σιμμίας, 
ὡς ἀληϑῆ λέγεις, ὦ Σώχρατες. 

ΧΙ. Οὐχοῦν ἀνάγχη, ἔφη, ἐχ πάντων τούτων παρέ- 
στασϑαι δόξαν τοιάγδε τινὰ τοῖς γνησίως φιλοσόφοις, 
ὥστε καὶ πρὸς ἀλλήλους τοιαῦτα ἄττα λέγειν, ὅτι χινδυ- 
γξύξι τοῦ ὥσπερ ἀτραπός τις ἐχφέρειν ἡμᾶς μετὰ τοῦ 
λόγου ἕν τῇ σχέψει, ὅτι, ἕως ἂν τὸ σῶμα ἔχωμεν χαὶ 

συμπεφυρμένη ῇ ἡμῶν Υ̓ ψυχὴ μετὰ τοιούτου καχοῦ, οὐ 
μή ποτὲ χτησώμεϑα ἱἵχανῶς οὐ ἐπιϑυμοῦμεν" φαμὲν δὲ 
τοῦτο εἶναι τὸ ἀληϑές. μυρίας μὲν γὰρ ἡμῖν ἀσχολίας 
παρέχει τὸ σῶμα διὰ τὴν ἀναγχαίαν τροφήν" ἔτι δὲ ἂν 
τινες νόσοι προσπέσωσιν, ἐμποδίζουσιν ἡμῶν τὴν τοῦ 

ὄντος ϑήραν. ἐρώτων δὲ χαὶ ἐπιϑυμιῶν χαὶ φόβων καὶ 
εἰδώλων παντοδαπῶν καὶ φλυαρίας ἐμπίπλησιν ἡμᾶς 
πολλῆς, ὥστε τὸ λεγόμενον ὡς ἀληϑῶς τῷ ὄντι ὑπ᾽ αὐτοῦ 
οὐδὲ φρονῆσαι ἡμῖν ἐγγίγνεται οὐδέποτε οὐδέν. χαὶ γὰρ 
πολέμους καὶ στάσεις χαὶ μάχας οὐδὲν ἄλλο παρέχει ἢ 
τὸ σῶμα χαὶ αἱ τούτου ἐπιϑυμίαι. διὰ γὰρ τὴν τῶν 
χρημάτων χτῆσιν πάντες οἱ πόλεμοι γίγνονται, τὰ δὲ 

20 γργιιατα ἀναγχαζόμεϑα χτᾶσϑαι διὰ τὸ σῶιμια, δουλεύογ-- χθῆ, ἐμ, 
- , κι ΄ 2 , μ τὲς τῇ τούτου ϑεραπείᾳ" χαὶ ἔχ τούτου ἀσχολίαν ἄγομεν 

φιλοσοφίας. χέρι διὰ πάντα ταῦτα. τὸ δ᾽ ἔσχατον σαν-- 
των ὕτι, ἐάν τις ἡμῖν χαὶ σχολὴ γένηται ἀπ᾽ αὐτοῦ χαὶ 
τραπώμεϑα πρὸς τὸ σχοπεῖν τι, ἕν ταῖς ζητύ σεσιν αὖ 
πανταχοῦ παραπῖπτον ϑόρυβον παρέχει χαὶ ταραχὴν χαὶ 
ΕῚ ,ὔ “ ᾿ ,ὔ, { [τῶ {6 33 -» - 2 ἐχπλήττει, ὥστε μὴ δύνασϑαι ὑπὶ αὐτοῦ χαϑορᾶν τὰλη- 

ὔ ΔΝ ""Υ ς “« ,ὔ «“ 2 Ἃ ΄ὔ 

ϑές, ἀλλὰ τῷ ὁντι ἡμῖν δέδειχται τι, εἰ μεξλλομέν στοτὲ 
- ΒῚ - 5.᾽.ϑ » -» 

χαϑαρῶς τι εἴσεσϑαι, ἀπαλλαχτέον αὑτοῦ χαὶ αὐτῇ τῇ 

ἕως ἂν ---Οο ἐπι ϑυμοῦμεν ΟΙεπιθηβ ΑἸεχαπάγ. βέγομ. 3, τ7 ἰ το μυρίας 
μὲν --- τοῦ, τ7 ϑεμιτὸν ἢ ῬΙυΐΑτοΙ. σοπβο]. δα ΑΡοΙΙοη. ας. 13 

4 γνησίοιβ ἸΔΥΛΌ]ΠΟ5 5 τοιαῦτα ΒΓ: τοιαῦτ᾽ Ἐα! Ι ἅττα αἱ, 
ἄττα Εἰ, 564 ἃ ἴῃ τὰ5.0. ὄὅ τοι ΒΕΩΑΙ: τες ΓἸ τις οἵη. ἘΠ ἐκφέρειν ἡμᾶς 
ΘΟΕΙ ΟἸγτηρίοάοτιιϑ: ἡμᾶς ἐκφέρει» α1, ἡμᾶς Ἰπο] 51: ἩΥτηδηη τοῦ 
ΒΟΕΔΑΙ: τούτου τοῦ Θοτηαΐ Βεϊιτᾶρο Ρ- 131, δὲ ν46 Ηδυτηθβηῃ 
(ὐδβδιηπη. ΑΡΠΔΠα]. Ρ. 71 8 συμπ. ΒΟΕ: ξυμτσ. Βαϊ] ἡμῶν Β(αι; 
οἵη. ἘΣ, ἡμῖν ΟἸγπιριοαοτιβ [ τοεούτου ΒΟ: τοῦ τοιούτου ἘΒΑΙ 
ΟἸ ΤΩΡ ΟἀοΓιι5 9 χκτησόμεϑα ΒΕΚΙΚΟΥ 12 ὄντος (. ΠΟΥ. Ο ᾿ δὲ 
Β(α!; τὲ Ἐὶ 14 ἀναπίμπλησιν Ἠ]ΥΒΟΠΪΡ᾽ 601], 102, 1Ὸ Ἰό φρονῆσαι 
ὯΝ ΟΟΥΤ. ς | ἐγγένεται ΒΟ 17 στάσεις καὶ μάχας ΒΓΕ; μάχας καὲ 
στάσεις αἱ 19 πόλεμιοι ΒΕΙΝ ΡΙαΙΑΓΟ 5, ΤΑΙ Ὀ]ΙΟΠιι5, ΟἸγιηρίο- 
ἀοτι5: πόλεμοι ἡμῖν Ὀ4! 20 ἀνακαζόμεϑα Ἐ, 25: παραπῖπτον 
Β:; παραπίπτον (ἘΡ4! 26 τὸ ἀληϑὲς 41 27 δέδεικται ΒΓ ΕΔ]: 
δέδοκται Ἡδιπάς 5ρες. οτἱζ, Ρ. τό 
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Ἑ ψυχῇ ϑεατέον αὐτὰ τὰ πράγματα᾽ χαὶ τότε, ὡς ἔοιχεν, 
ἡμῖν ἔσται οὐ ἐπιϑυμοῦμέν τε χαί φαμεν ἐρασταὶ εἶναι, 
φρονήσεως, ἐπειδὰν τελευτήσωμεν, ὡς ὃ λόγος σημαίνει, 
ζῶσιν δὲ οὔ. εἰ γὰρ μὴ οἷόν τὸ μετὰ τοῦ σώματος μηδὲν 
χαϑαρῶς γνῶναι, δυοῖν ϑάτερον, ἢ οὐδαμοῦ ἔστιν χτή- 5 
σασϑαι τὸ εἰδέναι Υὶ τελευτήσασιν" τότε γὰρ αὐτὶ χαϑ' 

0Τ αὑτὴν ἢ ψυχὴ ἔσται χωρὶς τοῦ σώματος, πρότερον δ᾽ οὗ. 

καὶ ἐν ἂν ζῶμεν, οὕτως, ὡς ἔοικεν, ἐγγυτάτω ἐσόμεϑα 
τοῦ εἰδέναι, ἐὰν ὃ τι μάλιστα μηδὲν ὁμιλῶμεν τῷ σώματι 
μηδὲ χοινωνῶμεν, ὅ τι μὴ πᾶσα ἀνάγχη, μηδὲ ἀναζτιμι-- τὸ 
στλώμεϑα τῆς τούτου φύσεως, ἀλλὰ χαϑαρεύωμεν ἀπὲ 
αὐτοῦ, ἕως ἂν ὃ ϑεὸς ἀπολύσῃ ἡμᾶς" χαὶ οὕτω μὲν 
χαϑαροὶ ἀπαλλαττόμενοι τῆς τοῦ σώματος ἀφροσύνης, 
ὡς τὸ εἰκός, μετὰ τοιούτων τὲ ἐσόμεϑα χαὶ γνωσόμεϑα 
δὲ ἢ μῶν αὐτῶν σιᾶν τὸ εἰλικρινές" τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἴσως τ 

Β τὸ ἀληϑές. μὴ χαϑαρῷ γὰρ χαϑαροῦ ἐφάπτεσϑαι μὴ 
οὐ ϑεμιτὸν ἢ. τοιαῦτα οἶμαι, ὠ Σιμμία, ἀναγχαῖον 
εἶναι πρὸς ἀλλήλους λέγειν τε χαὶ δοξάζειν πάντας τοὺς 
ὀρϑῶς φιλομαϑεῖς" ἢ οὐ δοχεῖ σοι οὕτως; Παντός γε 
μᾶλλον, ὦ Σώκρατες. 20 

ΧΙ]. Οὐχοῦν, ἔφη ὃ Σωχράτης, εἰ ταῦτα ἀληϑῆ, ὦ 
ἑταῖρε, πολλὴ ἐλπὶς ἀφιχομένῳ οἷ ἐγὼ πορεύομαι, ἐκεῖ 
ἱχανῶς, εἴχτερ που ἄλλοϑι, χτήσασϑαι τοῦτο οὗ ἕγεχα ἢ 
στολλὴ πραγματεία ἡμῖν ἐν τῷ παρελϑόντι βίῳ γέγονεν, 

ς ὥστε ἤ γε ἀποδημία Υ νῦν μοι προστεταγμένη μετὰ 25 
ἀγαθῆς ἑλπέδος γίγνεται χαὶ ἄλλῳ ἀνδρί, ὃς ἡγεῖταί οἱ 
σταρεσχευάσϑαι τὴν διάνοιαν ὥσττερ χεχαϑαρμένην. Πάνυ 

τος πον ιν» νας -ὐὐπλι... ὲ πῳἰὐπασν πἴπασυσ -“ὐὐοννν τὰν τσ. κὐσποσυ νυν τα 

τό μὴ καϑαρῷ -- τγἴ πο 5ἰπε νατϊείαίθ Ἰαάαπέ ΡΙαΐαγοι. ἄς 15. εἰ Ο5. 
ς. 4, (Ἰεπιθὴς ΑἸθχδπασ. βίσοπι. 5, 4, το, Τ᾿ πεοάογεϊζ, {πεγαρεαΐ. Ὁ. 40 Οδιβί. 
ἩΠΕΥΟΟΪ65 [ἢ ΘΕ ΔΌΓΕΌΤΙ Ὁ. 12 (αϊβῇ., ὅνηςβ. Ὀῖοη. κο  ερ. 1372. τοῦ ἃ 

3 φρόνησις ἸΔΥΩΌ]ΙΟΠι5 4 ζῶσι (ν ΕἸ 58) Β: ζῶσι (ΕΑ κῃ 
γνῶναι τεα]ῖ 10, οἴ. 89, 3] ἐστι κα (ν ΕΥ458) Β1), ἐστι (ΓΕ δτελευτήσασι κ 
Ὁ ε.α58) Β1): τελευτήσασι (ΊΘΥ 7) ψυχῆ ἔσται ΒΟΕ: ἔσται ἡ ψυχὴ 
515 }15 {ΓΔ 5 ΡΟ: 1015 Θεοῖς Ὁ 12 ἂν Δα 4, Ξιιρία ἕως εἰ ἀο]ενῖξ 
Ῥοϑβί ϑεὸς εϑεὸς ΒΟ): ϑεὸς αὐτὸς Βά, ἴῃ τηᾶῦρ. γρ. 4, ΡΙαἴδτοῆα5, 
ἰΔΥΆΌ]ΙοΙι5, ΟἸνγτρι οάουιβ, αὐτὸς ὁ θεὸς ἂν Ε, 564 ἂν ἀεπ]δίμμη 
14 τοιούτων 1), 5664 ὦ 1 188. τ αὐτῶν (: αὐτῶν ο! εἰλικρινές 
ΓΕ: ἰδ οριρς Βς [ τοῦτο --- ἀληϑές ἀο]ενς ΒομῦιΖ ᾿ ἔστων (Ἐ, 
ἐστιν 1), Ξϑα ν δχ δπιθπᾶ. 16 καϑαρὸν ς, 7 ἢ καϑαρῶ 5ΌΡτΑ νετ- 
5ΌΤΩ ααᾶ. δ 18 τε οτῇ. Εὶ 19 ἢ Ὁ: ἡ ΒΑ πάντως γεζ,, 79- 
παντός γε ἸῺ ΤΉΔΥΡ. ς 21 ταῦτα ΒΟΕ 22 οἱ 1), οἷ ἃ || ἐκεῖ 
ἱκανῶς Β: ἐκεῖ ἱκανῶς (1), ἱκανῶς ἐκεῖ Ἐ' 25 μοι ἘΓΏ: ἐμοὲ 
ΕΡα 27 παρασκεύασϑαι 1), παρασκευάσϑαι κα (, ΠΟΥ, 
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μὲν οὖν, ἔφη ὃ Σιμμίας. Κάϑαρσις δὲ εἶναι ἀρα οὐ 
τοῦτο ξυμβαίνει, ὅ7τξρ πάλαι ἐν τῷ λόγῳ λέγεται, τὸ 
χωρίζειν ὕ τι μάλιστα ἀπὸ τοῦ σώματος τὴν ψυχὴν χαὶ 
ἐϑίσαι αὐτὴν χαϑ' αὑτὴν σχπιανταχόϑεν ἔχ τοῦ σώματος 

συναγείρεσϑαί τε καὶ ἀϑροίζεσϑαι, καὶ οἰχεῖν κατὰ τὸ 
δυνατὸν χαὶ ἐν τῷ νῦν παρόντι χαὶ ἕν τῷ ἔπειτα μόνην 
χαϑ' αὑτήν, ἐκλυομένην ὥσπερ δεσμῶν ἔχ τοῦ σώματος; 
Πάνυ μὲν οὗν, ἔφη. Οὐχοῦν τοῦτό γε ϑάνατος ὀνομάζεται, 
λύσις χαὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώματος; Παντάπασί γε, 
ἢ δ᾽ ὅς. “ύειν δέ γε αὐτήν, ὥς φαμεν, προϑυμοῦνται 
ἀξὶ μάλιστα χαὶ μόνοι οἱ φιλοσοφοῦντες ὀρϑῶς, χαὶ τὸ 
μελέτημα αὐτὸ τοῦτό ἐστιν τῶν φιλοσόφων, λύσις καὶ 
χωρισμὸς ψυχῆς ἀττὸ σώματος, ἢ οὔ; Φαίνεται. Οὐχοῦν, 
ὕστερ ἐν ἀρχῇ ἔλεγον, γελοῖον ἂν εἴη ἄνδρα παρασχευά- 
ζονϑ' ἑαυτὸν ἐν τῷ βίῳ ὅτι ἐγγυτάτω ὄντα τοῦ τεϑνάναι 
οὕτω ζῆν, χἄπειϑ᾽ ἥχοντος αὐτῷ τούτου ἀγαναχτεῖν; [οὐ 
γελοῖον; Πῶς δ᾽ οὐ; Τῷ ὄντι ἄρα, ἔφη, ὦ Σιμμία, οἱ 

ὀρϑῶς φιλοσοφοῦντες ἀποϑνήσχειν μελετῶσι, χαὶ τὸ 
τεϑνάναι ἥχιστα αὐτοῖς ἀνθρώπων φοβερόν. ἐχ τῶνδε 
δὲ σχόπει. εἰ γὰρ διαβέβληνται μὲν πανταχῆ τῷ σώματι, 
αὐτὴν δὲ χαϑ᾽ αὑτὴν ἐπιϑυμοῦσι τὴν ψυχὴν ἔχειν, τούτου 

τ χάϑαρσις --- τ σώματος ΤατΑΌ]Ιο᾿. ῥτοίγερε. ο. 13 Ὁ. 188 ΚΙΘββιηρ | 
τ κάϑαρσις --- γ δεσμῶν ὑξ τοῦ, 22 πολλὴ - 27) χεχκαϑαρμένην ΝΊσΕΡΠοΥ. ἴπ 
ΞΥη65. ΡῬ- 386 Ρείαν. [8 οὐκοῦν --- 9 σώματος ΘΙΟΡ. ἢογερ. 118, 18 17 τῷ 
ὄντι ---- το φοβερόν ἴάεπι ]. ο. τ, 89 [ τ7 οἱ ὀρϑῶς --- το φοβερόν ἰάετη ]. ο. 
8, 21 

1 εἶναι ἄρα (ἀρα (, ἄρα Ὦ, 564 α οχίτειηδιη δ4 4. 4) ΒΟ: ἄρα 
εἶναι Ἐ, 6 μόνην ἀοἸενὶε (οθοῖ ναῦ. Ιδοῖ. Ῥ. τόρ ᾽7 δεσμῶν 
ΒΟ: ἐκ δεσμῶν 1) Ε,, 564 ἐκ ΘΧχ 6δητεπά. Ὁ; ἐκ δεσμῶν τοῦ σώματος 
ἘοΡεῖ νϑεν 1δοῖς Ὁ. τό, δ νἷαδ Ν. Ος Ρ. τ2ο| ἐκ δῃῖα τοῦ εχ 
εἰηθηα. Εὶ 9 λύσις (᾿; λῦσιςβ ς, αἰ τηοχ | χωρισμὸς ψυχῆς Ἐὶ 5ἴο- 
Ῥάδι5: ψυχῆς ΟΤΉ. ΒΟΙΩΣ πα; ΒΌΡΓΕ νΘΥΒΙ1ΠῚ ἃ, τῇ τηδῦρ. Ὀς σώμα- 
τος ΒΟ): τοῦ σώματος Ἔ, 564 τοῦ ρυποίβ ποίδειπη Ι|γεὲ ΒΓ : γῈΕ 
τοῆ Ὀ: ἡ Β δέ γε α: γέ δὲ αἱ νἹἀοίυγ (αὶ 12 ἐστιν (ν εἴδ548) Β: 
ἐστι (Ἐ,, εχ δπηθηα. Ὁ 13 χωρισμὸς ψυχῆς Ἐ): ψυχῆς ΟΠΊ. ς, χωρι- 
σμὸς τῆς ψυχῆς Β1), 564 τῆς Ριιποι15 ποίδίιη ἴῃ Β [ ἀπὸ σώματος 
(; ἀπὸ τοῦ σώματος ΤΕ, οὔκουν 5ογρϑι εἰ νεῦρα ῥτοχίμηα οὐ 

γελοῖον ἀ6]ενὶ: (ορδί πον. ἰθοΐ, Ρ. 111, ΠΠΠΘΙΊΟΒ. νο].2 (1874) Ρ. τ 
14 γελοῖον τὰ 564 ον δ΄ 4. τό ὕχαμτος αὐτοῦ ἩΥ5ΟΠΙΡ τοῦτο 
ΠΟΥ. ἃ | οὐ 4: σὺ Ὁ | ἢ οὐ γελοῖον Ἠδιιϑ46 5ρ6ο. οΥἹΐ. Ρ« 17 17 αἱ 
οἵη. ), δάᾳα. ἃ 18 ἀποϑινήισκειν Β: ἀποϑνήσκειν (ΠΕ | μελε- 
'τῶσις Ὧ) 19 ἥκιστα ΒΓ); ἥκιστ᾽ Ἑ | τῶνδε ἃ: των 20 δια- 
βέβληται 1) Βίοραειιβ, ΟἸγιηρι οάοτιβ, σου. ἃ 21 αὐτὴν ἃ: 
αὐτὴν 10} ἐπιϑυμοῦσι τὴν ψυχὴν ΒΓ): τὴν ψυχὴν ἐπιϑυμοῦσιν ΕἸ 
ἔχειν Τ), γρ. καὶ εἶναι ἴῃ τηαΥξ. ἃ | τούτου --- ἀγανακτοῖεν ΠΟ] 511 
Ἡ]ΥΒΟΠΙσ ΡΠ] ΟΙοσ. νο]. 9 (1854) Ρ. 383 
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δὴ γιγνομένου εἰ φοβοῖντο χαὶ ἀγαναχτοῖεν, οὐ πολλὴ ἂν 
ἀλογία εἴη, εἰ μὴ ἅσμενοι ἐχεῖσε ἴοιεν, οἷ ἀφικομένοις 
ἐλυτίς ἐστιν οὗ διὰ βίου 1 ἤρων τυχεῖν" ἤρων δὲ φρονήσεως" 
ᾧ τε διεβέβληντο, τούτου ἀπηλλάχϑαι συνόντος αὑτοῖς; 
ἢ ἀνθρωπίνων μὲν παιδικῶν χαὶ γυναιχῶν χαὶ υἱέων 
ἀποθανόντων πολλοὶ δὴ ἑχόντες ἠϑέλησαν εἰς Ἅιδου 

» ς ᾿ ΄ ῇ - ͵ -" -» , 

ἐλθεῖν, ὑπὸ ταύτης ἀγόμενοι τῆς ἐλπίδος, τῆς τοῦ ὄψε- 

Ὃ 

σϑαί τε ἐχεῖ ὧν ἐπεϑύμουν χαὶ συνέσεσϑαι" φρονήσεως 
δὲ ἂρα τις τῷ ὃντι ἐρῶν, χαὶ λαβὼν σφόδρα τὴν αὐτὴν 
ταύτην ἐλυτίδα, μηδαμοῦ ἄλλοϑι ἐντεύξεσϑαι αὐτῇ ἀξίως 
λόγου ἢ ἐν “ιδου, ἀγαγναχτήσει τὲ ἀποϑνήσχων χαὶ οὐχ 
ἅσμενος εἶσιν αὐτόσε; οἴεσϑαί γε χρή, ἐὰν τῷ ὄντι γε ἢ; 
ὦ ἑταῖρε, φιλόσοφος" σφόδρα γὰρ αὐτῷ ταῦτα δόξει, 
μηδαμοῦ ἄλλοϑι χαϑαρῶς ἐντεύξεσθαι φρονήσει ἀλλ᾽ ἢ 
ἐχεῖ. εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὅ7ιερ ἄρτι ἔλεγον, οὐ τιολλὴ 
ἂν ἀλογία εἴη, εἶ φοβοῖτο τὸν ϑάνατον ὃ τοιοῦτος; Πολλὴ 
μέντοι νὴ Δία, ἢ δ᾽ ὅς. 

ΧΠ]Ι. Οὐχοῦν ἵχανόν σοι τεχμήριον, ἔφη, τοῦτο ἂν- 
δρὸς ἃ ὃν ἂν ἴδῃς ἀγαναχτοῦντα. μέλλοντα ἀποϑανεῖσϑαι, 
ὅτι οὐχ ἄρ᾽ γν φιλόσοφος, ἀλλά τις φιλοσώματος; ὃ αὐτὸς 
δέ που οὗτος τυγχάνει ὧν χαὶ φιλοχρημιατος χαὶ φιλό- 
τιμος, ἦτοι τὰ ἕτερα τούτων ἢ ἢ ἀμφότερα. Πάνυ, ἔφη, 
ἔχει οὕτως ὡς λέγεις. Ζρ᾽ τ ἔφη; ὦ Σιμμία, οὐ χαὶ 
ἢ ὀνομαζομένη ἀνδρεία τοῖς οὕτω διαχειμένοις μάλιστα 
σεροσήχει; Πάντως δήπου, ἔφη. Οὐχοῦν χαὶ ἡ σωφροσύνη, 

18 οὐχοῦν --- τοῦ, 3 ὀρϑῶς ΘΟ. Βοτι!ερ:. 8, 22 | 24 ἡ ὀνομαζομένη --- 
ΤΟΣ 5 πεφιλοσοφηκότες ΟΠΊΙ5515 ΤΌ ΘΡΟΊ515 [ΔΊ ]Π10ἢ. Ρῥτγοίσγερί. ο. 13 Ρ. 188 

ΚιΘϑϑ]ησ 

1 δὴ Μαάνὶρ δάνετϑβ. 1 ρ. 370: δὲ ΒΟΒῈΕ [ εἰ φοβοῖντο ΒΓ: 
φοβοῖντο Ἐ., ῬτοΡανὶξ (ομδί πον. Ἰεοί. Ῥ- 102 2 ἄσμενοι 5: 
ἄσμενοι ΟΡΕΡ; τὶ ΠἸς, 1ἢ ν ΕΥ̓: 12[ ἐκεῖσε ἴοιεν 1): ἐκεῖϑεν ἴοιμεμ ἃ} 
οἵ ΒΌΕ: οἷ ς ,, τυχεῖν ΒΕ; ἐπιτυχενς. Δ4ΊΈ ΒΟΒΡΕ: δὲ ΑΞι| 
διεβέβλητο 1), σοττ. ἃ ] συνόντος ΒΟ: ξυνόντος ἘΡ 5 υἱέων Β, 
564 υἱ εχ αῃηθη. 7. ἐλϑεῖν Β: μετελϑεῖν ἴὰ τηᾶγρ. Ὁ 8 τε ΟΡΕ: 
τι Β, 564 ε εχ δπηεηά, [συν. ΒΟ. : ἕυν.ἘΡ οαρά ΒΕ [λαβῶν 1), οοὐγ. ἃ 
ἘΠ ἀποϑνήισκωνἘΒ: ἀποϑνήσκων ΓΒΕ] οὐκ ΒΟΒΘΕ,5εά κεχ δ θ μα. Β 
12 εὐσὲν 4). Πουτ. ἃ [.Κγὲ ΒΟΥ ὁπ Ἐφ γ᾽ (Ὁ) 13 ἑταῖρε Ἐ᾿, 5684 ε Θχ- 
ἴγεπχα ἴῃ τὰϑ.. [ δόξει ΒΟ: ὀδξειν Ἐ 14 ἀλλοϑι καϑαρῶς Β: 
γρ. ἄλλοϑι δυνατὸν εἶναι καϑαρῶβ ἴῃ τηδύρ. δαα. πἴ νἱἀδίαγ Β 
15 πολλὴ 4: πολλοὶ Ὁ 17 ἦ Β, ἢ Ο,, οοτῖν Ὁ 20 ἄρα Ὁ) [ ροϑί 
ἀλλά τις ἸἸθτατῖας 6 Οὐϊΐοπθ [79, 9 καὶ σὺ---82, 18 ἀπεδη]μησας Ρετ- 
Ῥαγάτη ἸΏΒΘΎα] ἴῃ 1), νά8 σπαάϊθη Ρ. 5. 21 εὐ τος ὄψη Ὁ 122 τάν 
Του τ τυ 25 0. (0. ΘΙ Ὁ 24 ἀνδρεία Ὁ) : ἀνδρία ΒΓΕ, 
56 6. ἢ ἘΣ εὐπδ πα : Β] τοῖς ἃ: τοῖ Ὁ 25 προσίκει ἘΣ), ΠΟΥΤ. 6 
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ἣν χαὶ οἱ πολλοὶ ὀνομάζουσι σωφροσύνην, τὸ περὶ τὰς 
ἐπιϑυμίας μὴ ἐπτοῆσϑαι, ἀλλ᾽ ὁλιγώρως ἔχειν χαὶ χοσμίως, 
ἀρ οὗ τούτοις μόνοις προσήχει, τοῖς μάλιστα τοῦ σώματος 
ὁλιγωροῦσίν τε χαὶ ἐν φιλοσοφίᾳ ζῶσιν; νάγχη, ἐφη.- 
Εἰ γὰρ ἐθέλεις, ἡ δ᾽ ὅς, ἐννοῆσαι τήν γε τῶν ἄλλων ἀν- 
δρείαν τὲ χαὶ σωφροσύνην, δόξει σοι εἶναι ἄτοπος. Πῶς 
δή, ὦ Σώχρατες; Οἶσϑα, ἡ δ᾽ ὅς, ὅτι τὸν ϑάνατον ἡγοῦν- 
ται πάντες οἱ ἄλλοι τῶν μεγάλων χαχῶν; Καὶ μάλ᾽ ἔφη. 
Οὐχοῦν φόβῳ μειζόνων χαχῶν ὑπομένουσιν αὐτῶν. οἱ 
ἀνδρεῖοι τὸν ϑάνατον, ὅταν ὑπομένωσιν; Ἔστι ταῦτα. 
Τῷ δεδιέναι ἄρα χαὶ δέει ἀνδρεῖοί εἰσι πάντες συλὴν οἱ 
φιλόσοφοι. χαίτοι ἄλογόν γε δέει τινὰ καὶ δειλίᾳ ἀν- 
δρεῖον εἶναι. Πάνυ μὲν οὖν. Τί δὲ οἵ χόσμιοι αὐτῶν; 

οὐ ταὐτὸν τοῦτο πεπόνθασιν" ἀχολασίᾳ τινὶ σώφρονές 
εἰσιν; χαίτοι φαμέν γε ἀδύνατον εἶναι, ἀλλ ὅμως αὐτοῖς 
συμβαίνει τούτῳ ὅμοιον τὸ πάϑος τὸ περὶ ταύτην τὴν 
εὐύϑη σωφροσύνην" φοβούμενοι γὰρ ἑτέρων ἡδονῶν στε- 
ρηϑῆναι χαὶ ἐπιϑυμοῦντες ἐχείνων, ἄλλων ἀπέχονται ὑπ 
27 ΄ , πε τ 3 , Χ 
ἄλλων χρατούμενοι. χαίτοι χαλοῦσί γὲ ἁγχολασίαν τὸ. 
ὑχτὸ τῶν ἡδονῶν ἀρχεσϑαι" ἀλλ᾿ ὅμως συμβαίνει αὐτοῖς 
κρατουμένοις ὑφ᾽ ἡδονῶν χρατεῖν [ἄλλων] ἡδονῶν. τοῦτο 
δ᾽ σμοιόν ἐστιν ᾧ νῦν δὴ ἐλέγετο, τῷ τρόπον τινὰ δὲ 
ἀχολασίαν αὐτοὺς σεσωφρονίσϑαι. Ἔοιχε γάρ. 2 μαχάριξε 

ἔοΣ τὸ περὶ --- Ζ κοσμίως 510Ρ. βογερ. 5, 132 [το καίτοι -- 5ο ἄρχεσϑαι 
146πὶ]. α. 6, τ2 

ΤΟΣ τὸ 5: ἀν» Ὁ Ἰ ΘΘΕΙΩ ὃ 4 ὀλιγωροῦσίκ (ν ΘΥΔ58) 
ΒΏ: ὀλιγωροῦσι (Ἐὶ 5 ἐθέλεις ΒΓ) δίορβειιβ, [δι Ὁ] Ππ5: ἐϑε- 
λήσεις ἘΔ, αἱ ἩεΙηδοτῇ δρίθ φοτηραγαν! Ργοΐδρ. 324 ἃ 2221. ΑἸΟῚΡ: 
1122 1) Νίεποη, ΖΒ. δε ὐασχ ἢ δ ς σόεες 1 ἡ γέ. Εὐτιε ΒΕ 
ἀνδρείαν ἃ: αὐδοίαν ΒΕ 77. οἶσϑα ΒΟ: ἦσϑα Ἐς 8 μεγάλων 
ΒΟῸ ϑίοβαειι, ἸΑτΊΡ]ΙΟμα5: μεγίστων Ἐ) | κακῶν ΒΟ) ΙΔγὈ]Π1Οἤ 5, 
ΟἸγΙηΡΙ Οἀοτι5: κακῶν εἶναι ἘΔ ΘίοΡαααβ; τῶν μεγίστων κακῶἍ' 

εἶναι Ἰῃ τηλῖρ. Ὁ, δ νἱάβ Ν. (. ρ. 133 | μάλ᾽ Β(Ό: μάλα Ἐ 
το τὸν ϑάνατον --- εἶσι οτῆ. 1), ἴῃ τηᾶῖρ. δ44, ἃ 11 ἄρα καὶ 
δειλίᾳ αὐ] πηι5 νΆΡΠΕΥ, αἵ οἵ. 122,10 συντεϑέντι τε καὶ συνϑέτῳ] 
πλὴν --- εἶναι οτη. (᾽, ἴῃ τηδγρ. 844. ς 12 ἄλογόν ΒΙ) Βίοβθαβα5, 
ΤΑΠΉ ΠΟμα5: ἀτοσπόν Εἰς, ἴῃ τηδῦρ. Ὁ; δ εἴ. 94, 20 104, τό | καὶ αηΐξα 
δειλίᾳ ἴῃ τα5. Ἐὶ 13 δ. Β: δαὶ δ 14 ταυτὸν Ὦ: ταυτὸ α΄] 
τοῦτος [Ὁ 15 εἰσι (ν ΘΓΆΒ8) ΒΙ.: εἰσι (Ε | γε ΒΟ. ϑίοβαβαιβ, 
ἸΑτα ΡΠ Πιι5: γέ που ἘΡ τ6 ὅμοιον Β(1) Βίοθαβρι5, ἸΔΠΆ ΠΟ α5: 
ὅμοιον εἶναι ἘΡΩ͂, αἱ νίάε Ν. (Ὁ. Ῥ- 112 τὸν τοὶ Β-- ἐῷ περὶ Ὁ 
20 συμβαίνει ΒΟΡΕ: ξυμιβαίνει Ὁ 21 κρατεῖν --- ἡδονῶν ΟΤΙΏ. Εἰ [πη 
ΤηᾶΥρ, Δ44. ο, 564 ἡδονῶν, ΟἴΠΔ ΡδΓ5. ΤηΔΥΡΊΩΙ5 ἀΡϑοϊπἀθεείατ, 
ῬουΠ [ ἄλλων οὐΠ [ΔτΎ ΠΟ ἢο οι. Τορδὲ πηΠοΠΊο5. νῸ]. 2 (1874) 
Ῥ. 268 
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Σιμμία, μὴ γὰρ οὐχ αὕτη ; ἢ ἢ ὀρϑὴ σρος ἀρετὴν ἀλλαγή, 
ἡδονὰς πρὸς ἡδονὰς χαὶ λύπας σρὸς λύπας χαὶ φόβον πρὸς 

φόβον καταλλάττεσθαι, χαὶ μείζω πρὸς ἐλάττω, ὥσπερ 
νομίσματα, ἀλλ ἢ ἐχεῖνο μόνον τὸ νόμισμα ὀρϑόν, ἀντὶ οὗ 
δεῖ ἅπαντα ταῦτα καταλλάττεσϑαι, φρόνησις, χαὶ τούτου 
μιὲν πάντα χαὶ μετὰ τούτου ὠγνούμενά τὲ χαὶ σετρασχό- 
μενα τῷ ὄντι ἢ χαὶ ἀνδρεία καὶ σωφροσύνη χαὶ δικαιο- 
σύνη χαὶ ξυλλήβδην ἀληϑὴς ἀρετὴ ἢ μετὰ φρονήσεως, 
χαὶ προσγιγνομένων χαὶ ἀπογιγνομένων χαὶ ἡδονῶν χαὶ 
φόβων χαὶ τῶν ἄλλων πάντων τῶν τοιούτων" χωριζόμενα 
δὲ φρονήσεως ἀλλαττόμενα ἀντὶ ἀλλήλων μὴ σχιαγραφία 
φις ἢ ἢ τοιαύτη ἀρετὴ χαὶ τῷ ὄντι ᾿ἀνδραποθώδης τὲ χαὶ 
οὐδὲν ὑγιὲς [εἶναι͵] οὐδ᾽ ἀληϑὲς ἔχῃ; τὰ ὃ. ἀληϑὲς τῷ 

ὄντι ἢ κάϑαρσίς τις τῶν τοιούτων πάντων, χαὶ ἢ σωφρο- 
σύνη καὶ ἡ δικαιοσύνη χαὶ ἀνδρεία χαὶ αὐτὴ ἡ ἢ φρόνησις 
μὴ καϑαρμός τις ἢ. χαὶ κινδυνεύουσι χαὶ οἱ τὰς τελετὰς 
ἡμῖν οὗτοι καταστήσαντες οὐ φαῦλοι δῖναι, ἀλλὰ τῷ ὄντι 
σάλαι αἰνίττεσϑαι ὅτι ὃς ἂν ἀμύητος χαὶ φ- εἰς 

Μιδου ἀφέχηται, ἐν βορβόρῳ χείσεται, ὃ δὲ κεχαϑαρμένος 
τὲ χαὶ τετελεσμένος ἐχεῖσε ἀφιχόμενος μετὰ ϑεῶν οἰχήσει. 

1τ8 ὃς ἂν --- 2. οἰχήσει Τπεοάογεξ. ἐπεγαρειξ. Ρ. 53 Θδιϑῖ, οἵ. ϑυῖϊάαβ 5. ν. 
Πλάτων 5]. 5 Ὁ. 86: ΒΕΚΚΕΥ 

Ι “Σιιμία 4εἸθνῖς ΝΑΒΘ δε. Θπ 0... 1τ} μῆ γὰρ ΘΕῚΣ 
ἡμὴ ἘΣ ἢ ἡ Ἐς: ἡ ΒΟ, ἢ Ὁ, ᾳυοά ρτοβθανὶΐ Αβε} πρὸς ἀρετὴν Ἰπο0]- 
5: Αϑβί | ἀρετὴν ΠΝ ΕΒ. ἃ ΙΔ Ὀ]1ΟΠπ5: ἀρετὴν ἀλλὰ ἡδονὰς 
ΒΟ), ἀρετὴν ἡδονὰς Ἐπ Βίοθδειι5, ἀρετήν, ἀλλαγῇ ἡδονὰς (ξξαά65, 
ἀρετήν, ἀλλαγή, ἡδονὰς Ἡατίορ ἀδ Ε]Ἰοαπεπίϊα Ρ. 85; ὀρϑὴ ἀρετή, ἡδο- 
νὰς ΔΝγι[ΘηΡΔΟἢ 3 καὶ Ογη. ΔΤ Ὁ] ομιι5, Βίοραθιβ 4 ἀλλ᾽ ἢ Ὁ: 
ἀλλὴ Β, ἀλλ᾿ ἢ (ΕΡ | ἀντὶ οὗ ΒΟΡΕ: ἀνϑ' ὅτου ἃ 5 ἅπαντα 
Β(Ώ: παντα Εὶ ᾿ παξάλάτεεσ θαι ΤῸ 6 ἐωνημένα νΕ] ὠνητὰ 514]1- 
Ῥάιιτη, στιστρασκόμενα Ἰῇ ΒΒΡΙ ΠΟΠΘΤῚ νοςσανῖ (ορεί πον. ἰδβεΐ. Ρ. 
158, ἃ ὠνούμεϑά τε καὶ πιπράσκομεν ἩἨφδΙπάογΥ 7ηὴ οα: ἢ (, ἡ Π] 
ἀνδρεία ἃ: ἀνδρία ΒΟΣΘΒ 8 ξυλλήβδην 1), 564 ἡ εχ Ἔπε η΄. ̓Ιἀρετὴ 
ἢ (εὶ ἀρετὴ ἢ ἣ Ηεἰπάοτί: ἀρετὴ ἡ (), ἀρετὴ ΒΕ 9 προσγινο- 
μένων ΒΩ), οοτΐ. 4 [| ἀπογινομένων ΒΟ, ΠΟΙ ἃ τ11 φρονήσεως 
Ῥ6ΙΟ: ΠΝ ΑΣ κεἰς καὶ ἘΡςε(, δὲ νιάς Ν. ι. Ῥ. 1157. 5861 δὴ: θὲ 85] 
ἀλλήλων ἘΒοἀ οἱ ἴῃ τλάγρ. Βά: ἄλλων ΒῸ]Ώἧὀ 13 ὑγιὲς ἙἘορᾶ; ὑγεὲς 
εἶναι (Ὁ, ΤοΠηρΘη5. Ῥ οὐδὲ Ἑ ἔχηι Β: ἔχη ὍΕς-, ἔχει (, γρ. καὲ 
ἔχουσα ἃ τ4ῆἢ Ὦ, ἡ ἀ[κάϑαροις ἣε 515 7115 {ΥΔΠΒΡΟΒΙ (1015 ἐπΐδοῖς Ὁ! 
τις οἵη. Ὁ) ϑίοθδειιβ, δαᾷά. ἃ 15 δικαιοσύνη Β, 564 νη 1ῃ ΤΑ5.] 
ἀνδρεία Τ) : ἀνδρία (, τεῆπρεοηβ Ὁ, ἡ ἀνδρία Ἐς, ἡ ἘΣ δὰ 4, αἵ νι4ς8 
Ν. Ο, Ρ. 129 6 κινδυνεύουσι 1) ΤΑΙ Ὀ]1οΠ 15, ΟἸγτηρΊ οάοτγα5, 5ἴο- 
Ῥαβδιιβ: κεινδυνεύωσι ΒΓΕΔ, 564 σι τεβηρθηβ Ὁ 17 φαῦλοι Β() 
ΤΑΙ] ἤιι5, ϑιορδαιιβ;: φαῦλοί τινες ἘΡὰ 18 ἀτελέστατος 

μι ο 
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εἰσὶν γὰρ δή, ὡς φασὶν οἱ χεδρὴ τὰς τελετάς, γαρϑηχοφόροι 
μὲν στολλοί, βάκχοι δέ τε ταῦροι" οὗτοι δ᾽ εἰσὶν κατὰ τὴν 
ἐμὴν δόξαν οὐχ ἄλλοι ἢ οἱ πεφιλοσοφηχότες ὀρϑῶς. ὧν 
δὴ χαὶ ἐγὼ κατά γε τὸ δυνατὸν οὐδὲν ἀπέλιπον ἐν τῷ 
βίῳ, ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ προὐϑυμήϑην γενέσϑαι" εἰ δ᾽ 
ὀρϑῶς προὐυϑυμήϑην χαέ τι Υνυσάμην, ἐχεῖσε ἑλϑόντες τὸ 
σαφὲς εἰσόμεϑα, ἂν ϑεὸς ἐϑέλῃ, ὀλίγον ἃ ὕστερον, ὡς ἐμοὶ 
δοχεῖ. ταῦτ᾽ οὖν ἐγώ, ἔφη, ὦ Σιμιμία τε χαὶ Κέβης, 
ἀπολογοῦμαι, ὡς εἰκότως ὑμᾶς τε ἀπολείπων καὶ τοὺς 
ἐνθάδε δεσπότας οὐ χαλεπῶς φέρω οὐδ᾽ ἀγαναχτῶ, ἡγού- 
μενος χαἀχεῖ οὐδὲν ἧττον ἢ ἐνθάδε δεσπόταις τὲ ἀγαϑοῖς Ε 
ἐντεύξεσθαι χαὶ ἑταίροις ἰτοῖς δὲ πολλοῖς ἀπιστίαν 
σιαρέἔχει" εἴ τι οὖν ὑμῖν σεϑανώτερός εἶμι ἐν τῇ ἀπο- 
λογίᾳ ἢ τοῖς ϑηναίων δικασταῖς, εὖ ἂν ἔχοι. 

ΧΕΥ; “Εἰπόντος δὴ τοῦ Σωχράτους ταῦτα ὑπολαβὼν 

ὃ Κέβης ἔφη" Ὦ Σώκρατες, τὰ μὲν ἀλλα ἔμοιγε δοχεῖ 
χαλῶς λέγεσθαι, τὰ δὲ περὶ τῆς ψυχῆς πολλὴν ἀπιστίαν 
σαρέχξι τοῖς ἀνϑρώποις, μὴ ἐπειδὰν ἀπαλλαγῇ τοῦ σώ- 
ματος οὐδαμοῦ ἔτι ἢ, ἀλλ ᾿ ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διαφϑείρηταί 
τε χαὶ ἀπολλύηται, ἢ ἂν ὃ ἄνϑρωπος ἀποϑνήσχῃ, εὐϑὺς 
ἀπαλλαττομένη τοῦ σώματος χαὶ ἐχβαίνουσα ὥσπερ 
πνεῦμα ἢ χαπνὸς διασχεδασϑεῖσα [οἴχηται διαπτομένη 

τ εἰσὶν γὰρ -- γ ὕστερον ΟἸεπηεηβ ΑἸεχαπάσ. βίτγοηι. 1, 10, 92, ΝΘΥΞΊΙΠΏ 
ναρϑηκοφόροι χ. τ. Δ. Ἰαυάδι Ιἄάδθπι 1. ο. 5, 3, 17 τ εἰπόντος --- τοϑ, τι 
αὐτῶν 5100. εοἴορ. 1, 41, 7 

τ εἰσὶ ε (ν ΕΥ458) ΒΌ : εἰσε (ΓΕ, ὡς φασὶν ΒΓ) (]επηεη5, 5ἴο- 
Ὀαθα5, οἵ. 87» 8 126, 16: ὡς οἴη. Εἰ 2 δέ τε ΒΟΕ: δέ γε ΗδφΙΠαοΥΙ] 
εἰσὶ (ν 6Υα54) Β1): εἰσὶ (Ε 4 ἐγὼ κατά γε ΒΟ: ἔγωγε κατὰ Ἐ, 
5 προϑυμήϑην 1), σοΥΥ. ἃ, προὐϑυμήϑην γενέσϑαι Ἐ,, 564 ην εἴ 
σϑαι ΒΌΡΓΑ νοΐϑιπη δ4 4. α Ἰ δ᾽ ΒΕΙ9: ὁδ Κὶ 6 τι 1), ςοα ἐ ἴῃ τὰ5.:} 
ἠνυσάμην σὕτη σΟα]Γα Απρτβίδηο ΗΘΙΠΘΟΥΙ: ἠνύσαμεν ΒΟΡΕ; προὺ- 
ϑυμήϑημεν 5οΥἸρ5δγπηΐ 81Π ἡ ἢ ἂν ΒΟ.; ἐὰν Ε ο ἀπολείπων Ἐς: 
ἀπολιπὼν ΒΟ 1 κακεῖ ΒΟ); καὶ ἐκεῖ Ε ἀγαϑοὺς (, ΠΟΥ. ας 
12 ἐντεύξεσθαι --- εὖ ἴῃ τα5. Εὶ | ἑτέροις Β1), σοτγ. Ὀὰ | τοῖς δὲ --- 
σταρέχει ΤΠ] 51: Αϑί 1 ὑπολαβὼν ὁ ὁ κέβης ἴὴ τὰ5. ΕἾ τό ἔμοιγε 
δοκεῖ ΒΟ); δοκεῖ ἔμοιγε Ἐ, 19 η" (, ἢ Ὁ διαφϑείρηταί τε 
καὶ ἀπολλύηταε Ἰπο]ι51: ΗἸΥΒΟΠΙρ ῬΒ]Π]ΟΙορ. ΝΟ]. 9 (1854) ἢ. 383 
20 ἀπολύηται (Ἐ, ἀπόλλυται τεϑῖς Ῥυναῖοῦ Β | ἂν οπη. 1), δα ά, 4] 
ὁ ἀνϑρώπος ΒΟΕ: ἄνθρωπος 1), ἀνϑοωπος ΒΕΚΙΚοΥ! επποϑά τ, Ῥ, 
ἀποϑνήσκη οἄ, ἀποϑνήισκει. Β, ἀποϑνήσκει , ἀποϑάνη ο, ἴῃ 
τηΔτΡ.. Ὁ | εὐϑὺς --- οὐδαμοῦ ἢ ἀοΙανῖς ΝΘ πηθητθη ΡΙαΐομ. ϑίμαθπ 
ΠΣ. ἀποϑάνῃ εὐϑὺς --- σώματος, καὶ Ἰπῖογραηχὶε ΗἩοδϊηάοτέ, ,. αἱ 
116 καὶ ἐκβαΐνουσα εἰς. δἰ Ἰποροσαπΐ ΡὈΘΥΟΟῚ ὙΠΘΙΠΌΓΙΙΠῚ ““ 
22 οἴχηται --- ἢ ἸΏ Ο] 51: ΜΘ, ν46 132. τι εἴ ϑίπα!θη ἢ. 41 | διασπτο- 
μένη (,, 564 στ ἴῃ γ85., διυτα μείνη Ε 
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χαὶ οὐδὲν ἔτι οὐδαμοῦ ἢ]. ἐπεί, εἴπτερ εἴη που αὐτὴ 
χαϑ' αὑτὴν συγηϑροισμένη χαὶ ἀπηλλαγμένη τούτων «τῶν 
χαχῶν ὧν σὺ γῦν δὴ διῆλθες, πολλὴ ὁ ἂν ἐλπὶς εἴη καὶ καλή, 
[ἢ Σώχρατες, ὡς ἀληϑῆ ἐστιν ἃ σὺ λέγεις" ἀλλὰ τοῦτο 
δὴ ἴσως οὐχ ὀλίγης γιαραμυϑίας δεῖται χαὶ πίστεως, ὡς 
ἔστι τὲ ἢ ψυχὴ ἀποϑανόντος τοῦ ἀγϑρώπου χαί τινα 
δύναμιν ἔχει καὶ φρόνησιν. “ληϑῆ, ἔφη, λέγεις, ὃ Σω- 
χράτης, ὠὦ Κέβης" ἀλλὰ τί δὴ ποιῶμεν; ἢ περὶ αὐτῶν 
τούτων βούλει διαμυϑολογῶμεν, εἴτε εἰχὸς οὕτως ἔχξδιν 
εἴτε μή; ἔγωγε οὗν, ἔφη ὃ Κέβης, ἡδέως ἂν ἀχούσαιμι, 
ἥντινα δόξαν ἔχεις περὶ αὐτῶν. Οὔχουν ν) ἂν οἶμαι, ἢ 
δ᾽ ὃς ὃ Σωχράτης, εἰπεῖν τινὰ γῦν ἀχούσαντα, οὐδ᾽ εἰ 
χωμῳδιοποιὸς εἴη, ὡς ἀδολεσχῶ χαὶ οὐ περὶ προσ- 
ηχόντων τοὺς λόγους ποιοῦμαι. εἰ οὖν δοχεῖ, χρὴ δια- 
σχοπεῖσϑαι. 

ΧΥ. Σκχεψώμεϑα δὲ αὐτὸ τῇδέ πῃ; εἴτ᾽ ἄρα ἐν Ἅιδου 
εἰσὶν αἵ ψυχαὶ τελευτησάντων τῶν ἀνϑρώπων εἴτε καὶ 
οὔ. παλαιὸς μὲν οὖν ἔστι τις λόγος, οὐ μεμνήμεϑα, ὡς 
εἰσὶν ἐνθένδε ἀφιχόμεναι ἐχεῖ, χαὶ πάλιν γε δεῦρο ἀφι- 
χγοῦνται χαὶ γίγνονται ἐκ τῶν τεϑνεώτων᾽ χαὶ εἰ τοῦϑ᾽ 
οὕτως ἔχϑι, πάλιν. γίγνεσϑαι ἐχ τῶν ἀποϑανόντων τοὺς 
ζῶντας, ἄλλο τι ἢ εἶεν ἂν αἱ ψυχαὶ ἡμῶν ἐχεῖ; οὐ γὰρ 
ἂν που πάλιν ἐγίγνοντο μὴ οὖσαι, χαὶ τοῦτο ἱχανὸν 
τεχμήριον τοῦ ταῦτ᾽ εἶναι, εἰ τῷ ὄντι φανερὸν γίγνοιτο 
ὅτι οὐδαμόϑεν ἄλλοϑεν γίγνονται οἱ ζῶντες ἢ ἐχ τῶν 
τεϑνεώτων᾽" εἰ δὲ μὴ ἔστι τοῦτο, ἄλλου ἂν του δέοι λόγου. 

τ8 παλαιὸς --- τορ, το πάνυ γε ϑῖο". εοἶἷορ. τ, 41, 8 

Ι αὐτὴ ΟΧ αὐτὸ ἴδει! ΟἸ. 42 αὑτὴν ἃ: αὐτὴν Ὁ), ἑαυτὴν ἘΠ 
συνηϑροισμένη Β(Ι), 564 ἡ ΡῬΙΟΓΕΠ ΕΧ ΘΠ]6η4. βοτίρϑὶΐ Εἴ οἱ 6Χ οἱ 
[οἰ ἃ: ξυνηϑροισμέν ῃ ἘΠαπηλλαγμένη 1), 564 ἡ Ροδβίθυοσ. εχ διηθηά. 
3 δὴ Ὁ: οἵ. Ε, ἂν ( εἱ υἱ νΙἀείαγ Β, ἀεενς Ἁ 5 ἴσως ΒΓΕ: 
σαφῶς ἴσως ΠῚ 6 ἢ οὔ. Ε᾿ 7 ἔφη ἴῃ τὰ5. Ε-. .- 8 ποιῶμεν 
ΒΕ; ποιοῦμεν ( | ῆ ἘΣ ΘΟΙ 9 εἰκὸπς 1) [ οὗτος (,, ΠΟΥ. α 
το ἔγωγε ΒΟ: ἔγωγ᾽ Ἐ ΤΙ γε ἂν Ὁ [ἢ θά: ἢ Β, ἡ Ὁ 13 κω- 
μῳδιοποιὸς ΒΕς: κωμωδοποιὸς ( 14 ποιοῦμαι 6ΘΧ ποιῶμαι 
{ες Ὁ | χρὴ ΒΟ: καὶ χρὴ Ε τ6 δὲ οτη. Ἐὶ | εἴτ᾽ ΒΟ; εἴτε 
18 τιβ οτη. (᾿ | λόγος ΒΟ. : ὃ λόγος οὗτος 1ῃ τηαῦρ. Ὁ, ΟἸγρΙοάο- 
Τα5, λόγος οὗτος Ἐ, Βίοθαθαβ, ΟἸγτΡΙ Οαοττι5. 8110 Ιοτο εἴ. ΕἸΠΟΚΗ 
Ῥ: 48 20 γίγνονται τ" γίνονται ΒΟ 22. ἢ οπῃ. Ὁ), δάά. ἃ 
αἵ ψυχαὶ ἡμῶν ΒΟΏ: ἡμῶν αἱ ψυχαὶ ἸῈν 23 οὐσαί που ἠϊτοομὶρ 
καὶ τούτου ἱκανὸν τεκμήριον τοῦτ᾽ ἂν εἴη ὙνγιθηΡΔ ἢ 24 ταῦτ᾽ 
εἶναι ΒΟΕ;:; αὐτὰς εἶναι ἘογϑίοΥ, ταῦτ᾽ ἀ6]επάϊπῃ Ραΐο 26 μή 
ἐστι ΒΓ ] ἄλλου ἴῃ τα5. Ε [ του ΒΕ: που ς 
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Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὃ Κέβης. Μὴ τοίνυν κατ᾿ ἀνϑρώπων, 
ἢ δ’ (6. σχόπτει μόνον τοῦτο, εἰ βούλει ὁᾷον μαϑεῖν, 
ἀλλὰ χαὶ χατὰ ζῴων πάντων χαὶ φυτῶν, καὶ ϑΞυλλήβδην 
ϑσατπτερ ἔχει γένεσιν, περὶ πάντων ἴδωμεν, ἀρ᾽ οὑτωσὶ 
γίχνεται πάντα, οὐκ ἄλλοϑεν 1 ἢ ἐχ τῶν ἐναντίων τὰ ἔναν- 
τία, ὅσοις τυγχάνει ὃν τοιοῦτόν τι, οἷον τὸ χαλὸν τῷ 
αἰσχρῷ ἐναντίον σου χαὶ δίκαιον ἀδίκῳ, χαὶ ἄλλα δὴ 
μυρία οὕτως ἔχει. τοῦτο οὖν σχειψώμεϑα, ἀρα ἀναγχαῖον, 
ὅσοις ἔστι τι ἐναντίον, μηδαμόϑεν ἄλλοϑεν αὐτὸ γίγνε- 
σϑαι ἢ ἔκ τοῦ αὐτῷ ἐναντίου. οἷον ὅταν μεῖζόν τι 
γίγνηται, ἀνάγχη που ἐξ ἐλάττονος ὄντος ττρότερον ἔστειτα 
μεῖζον γίγνεσϑαι; Ναί. Οὐχοῦν χἂν ἔλαττον γίγνηται, 
ἐχ μείζονος ὄντος πρότερον ὕστερον ἔλαττον γενήσεται; 

2) “ 5} Χ ν 2;55»}2 , δὰ (9 , 

στιν οὕτω, ἕφη. Καὶ μὴν εξ ἰσχυροτέρου τὸ ἀσϑενέστερον 
χαὶ ἔχ βραδυτέρου τὸ ϑᾶττον; Πάνυ γε. Τί δέ; ἂν τι 
χεῖρον γίγνηται, οὐχ ἐξ ἀμείνονος, χαὶ ἂν δικαιότερον, ἐξ 
ἀδιχωτέρου; Πῶς γὰρ οὔ; Ἱχανῶς οὖν, ἔφη, ἔχομεν τοῦτο, 

ὅτι πάντα οὕτω γίγνεται, ἐξ ἐναντίων τὰ ἐναντία πρά- 
γματα; Πάνυ 7. Τί δ᾽ αὖ; ἔστι τι καὶ τοιόνδε ἐν αὑτοῖς, 
οἷον μεταξὺ ἀμφοτέρων σπιάντων τῶν ἐναντίων δυοῖν ὁ ὄν- 
τοιν δύο γενέσεις, ἀττὸ μὲν τοῦ ἑτέρου ἐχτὶ τὸ ἕτερον, ἀπὸ 
δ᾽ αὐ τοῦ ἑτέρου πάλιν ἐπὶ τὸ ἕτερον μείζονος μὲν πρά- 
γματος καὶ ἐλάττονος μεταξὺ αὔξησις καὶ φϑίσις, καὶ 
χαλοῦμεν οὕτω τὸ μὲν αὐξάνεσϑαι, τὸ δὲ φϑίνειν; Ναί, 
ἔφη. Οὐχοῦν καὶ διαχρίνεσϑαι χαὶ συγχρίνεσϑαι, χαὶ 
ψύχεσϑαι χαὶ ϑερμαίνεσϑαι, χαὶ πάντα οὕτω, χἂν εἰ μὴ 
χρώμεϑα τοῖς ὀνόμασιν ἐνιαχοῦ, ἀλλ᾽ ἔργῳ γοῦν πανταχοῦ 
οὕτως ἔχειν ἀναγχαῖον, γίγνεσθαί τε αὐτὰ ἐξ ἀλλήλων 

2 ἣ Β[ μόνον τοῦτο ΒΏΕ: τοῦτο μόνον [ῥᾷον ΒΟ: ῥάδιον Ἐ 
3Ξζώιων Β: ζώων (ΠῈΕ] ξυλήβδην Τὴ, σοτγ. ὦ «ὅσα περιέχει (περι- 
ἔχει ο) ( | γένεσι 1), σοτ. ἃ | ἴδωμεν σίοθδευβ, ΟἸΥΤΩΡΙΟἄοτι5 οἵ, 
ΕἸἼΠΟΚΗ Ρ. τοῦ: ΝΣ αν ΒΟΒΕ | ἀρ’ 5 πάντα Β(): ἅπαντα ΕἸ 
οὐκ ἀλλοϑὲεν ἢ ̓πο]α5ιῖ Ἡ]γβοΙρ. 8 τοῦτο οὖν ΒΟ; οπι. Ε ἄρα 
( Θοτ Ὁ 9 ἐναντίον 1), 5684 ον 6Χ ΘΙ]6ΠΩ6, το αὐτῷ ΒΟΡΕ: 
ἑαυτῶ ἃ, αὐτῷ ΒαϊίοΥ ΤΠ ποῦ ἸῺ 14 οὕτω ἔφη ΒΟ, 
νἱάς Ν. Ὁ, ρΡ. 4: ἔφη οὕτω Ἐ, τὸ ἀσϑενέστερον ΒΟ: γε τὸ ἀσϑενεέ- 
στερον Ἐ, ϑίοθαειιβ, ΟἸγΠρΙ οοστ5 1 δὲ ΟΣ δὲ. Β᾿ δα 
16 καὶ ἂν ΒΟ): καὶ ἐὰν Ἐ| ἐξ ΒΟ: οὐκ ἐξ Ἐ δίοραξσιιβ 17 οὖν 
Β; γοῦν Ὁ 18 οὕτως Ε' | ἐκ τῶν ἐναντίων Ἡ]ΥΒΟΠΙΡ (0]]. ν6 Γ5. 
διε ΤῸ ΔΒ 190 ἔστε τε ΒΟ9Ε); ἔστιν ἔτε (, ἸΏ τη Ὁ. 22 μὲν 
ΒΩ: γὰρ Ἐ, μὲν γὰρ Ὁ εἴ ἴῃ τ45. ἃ 

{ 
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γένεσίν τε εἶναι [ἐξ ἑχατέρου] εἰς ἄλληλα; Πάνυ μὲν οὖν, 
ἡ δ᾽ ὅς. 

: ΧΟΥΤΟ τὺ οὖν; ἔφη, τῷ ζῆν ἔστι τι ἐναντίον, ὥσπερ 
τῷ ἐγρηγορέναι τὸ χαϑεύδειν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Τί; 
τὺ τεϑνάναι, ἔφη. Οὐχοῦν ἐξ ΕἸ τὲ γίγνεται ταῦτα, Ὁ 
εἴχτερ ἑναντία ἐστίν, χαὶ αἱ γενέσεις εἰσὶν αὑτοῖν μεταξὺ 
δύο δυοῖν ὄντοιν; Πῶς γὰρ οὔ; Τὴν μὲν τοίνυν ἑτέραν 
συζυγίαν ὧν γῦν δὴ ἔλεγον ἐγώ σοι, ἔφη, ἐρῶ, ὃ Σωχρά- 
της, χαὶ αὑτὴν καὶ τὰς γενέσεις" σὺ δέ μοι τὴν ἑτέραν. 
λέγω δὲ τὸ μὲν χαϑεύδειν, τὸ δὲ ἐγρηγορέναι, χαὶ ἐκ τοῦ το 
χαϑεύδειν τὸ ἐγρηγορέναι γίγνεσϑαι χαὶ ἐκ τοῦ ἐγρηγο- 

Ὁ ρέναι τὸ χαϑεύδειν, χαὶ τὰς γενέσεις αὐτοῖν τὴν μὲν 
χαταδαρϑάνειν δῖναι, τὴν δ᾽ ἀνεγείρεσϑαι. ἱκανῶς σοι, 
ἔφη, ἢ οὔ; Πάνυ μὲν οὖν. “1 ἔγξε δή μοι χαὶ σύ, ἔφη, οὕτω 
περὶ ἐιϑτς χαὶ ϑαγάτου. οὐχ ἐναντίον μὲν φὴς τῷ ζῆν τὸ 
τὸ τεϑνάναι εἶναι; ἢ Ἔγωγε. Τίγνεσϑαι δὲ ἐξ ἀλλ Μὸν: 
Ναί. Ἔξ οὖν τοῦ ζῶντος τί τὸ γιγνόμενον; Τὸ τεϑνηπός, 
ἔφη. Τί δέ, ἡ δ᾽ ὅς, ἐχ τοῦ τεϑνεῶτος; “ναγχαῖον, ἔφη, 
ὁμολογεῖν ὃ ὅτι τὸ ζῶν. Ἔχ τῶν τεϑνεώτων ἄρα, ὠ Κέβης, 

Ἑ τὰ ζῶντα τὲ χαὶ οἱ ζῶντες γίγνονται; Φαίνεται, ἔφη. 20 
Εἰσὶν ἄρα, ἔφη, αἵ ψυχαὶ ἡμῶν ν “ιδου. ᾿Βοικεν. 
Οὐχοῦν χαὶ τοῖν γενεσέοιν τοῖν περὶ ταῦτα Ἵ γ᾽ ἑτέρα 
σαφὴς οὖσα τυγχάνει; τὸ γὰρ ἀποϑνήσχειν σαφὲς δήπου, 
ἢ οὔ; Πανυ μὲν οὗν, ἔφη. “Πῶς οὗν, ἢ δ᾽ δο, ποιήσομεν; 

οὐχ ἀνταποδώσοιμιεν τὴν ἐναντέαν γένεσιν, ἀλλὰ ταύτῃ 5253 
χωλὴ ἔσται ἡ φύσις; ἢ ἀνάγχη ἀποδοῦναι τῷ ἀποϑγή- 

3 τί οὖν --- τττ, το οὕτως ἔχειν Θῖο". εοἷοξ. 1, 41, 8 25 ἀλλὰ -- 26 φύσις 
Βϑιμάδϑ ν. ν. χωλή Ρ. τ138 ΒΕΙΚΙΚΟΥ 

1: ἐξ ἑκατέρου ΒΓ), Ἰπο]α51 ΜΈ, νάς διπάϊθη Ρ. 36: ἑκατέρων 
(ογ1550 ἐξ) Ε', ἑκατέροις ΟἸγτηρίοἄοιῖι5, ἑκατέρου 5ῖπη6 ἐξ Ηεἰμάοτῇ, 
ΒΕΚΚΕΥ | πάνυ μὲν οὖν Β( Ὁ): πάνυ γε Ἐ', Ἰῃ τηάγρ. Ὁ ἢ ΒΒ: ἢ Β 
Η τὸ ζῆν (᾿, (οτΐ. (. 6 ἐστὶ» (ν οΥα 58) ἘΠ: ἔσει ΓΕ Ι, αὐτοῖν 
ΒΟΘ: αὐτῶν Ἐ γ ὄντοιν ΒΕ, 564 οἐ εχ επηθηά. Ὁ: ὄντων ( 
τὸ τὸ δὲ (ΕΔ, ἴῃ πιᾶῦρ. Ὀ: τὸ δὲ τὸ Β. | καὶ ἐκ τοῦ καϑεύδειν τὸ 
ἐγρηγορέναι οτη. Β(Ι), Δα. σππὶ Βίοραθο Ἐν ἴῃ τῆᾶγρ. 4; νεῦρα 
λέγω δὲ --- αὐτοῖν τηλΥτδΊηϊὶ ἰΐα ἃ ἀβουρδ1 Ὁ, αἱ Ἴδουπα ἜΧΡΙΟΓοἴατ οί 
τὸ δὲ ΤΥῸ τὸ δὲ τὸ Πογεί 13 δ᾽ ΒΟΠ: δὲ Ἑ| ἂν ἐγείρεσϑαι 1), 
ΠΟΥ. α 14 ἡ Β, οοττ. Ὁ | μοὲ καὶ σὺ Β(): καὶ σύ μοι Ε, εἰρτὶς 
ἸΓΔΠΒΡΟΒΙΓΙΟΏ5 εβξοῖς Ὁ τ τῷ ΕΧ τὸ ἴεοι Ὁ 16 τὸ εχ τῶ 
Το Ὁ 18 δα Β: δαὶ Ὁ | ἣ Β, ἢ Ὁ εἰ 5ἰς ἕξις οοῃδίδηϊαι, ἰΐδαπεα 
ΒΡ Υβθάθθ0 ἀείμοορ5 πος δαποίδιθ 21 εἰσὲν ἄρα Ἐ;: ἄρα (ἄρά () 
εἰσὶν ΒΌΙΏ δ2 τοῖν γενεσέοιν (γενέσεοιν Ε) ΒΟΒΕ: ταῖν γενέσεοιν 
ταῖν Ὁ, δὲ εἴ. ὍΟΡΒεΙ πὸν- δον δδ5 1227}: ἢ Β, ΠΕΡ! νόῖβα 26 
26 ἀνταποδοῦναι ΗἸγβοῆὶρ ] ἀποϑνήισκειν Β: ἀποϑνήσκειν ΟἸΘῈ: 
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σχειν ἐναντίαν τινὰ γένεσιν; Πάντως ποῦ, ἔφη. Τίνα 
ταύτην; Τὸ ἀγαβιώσκεσϑαι. Οὐχοῦν, " δ᾽ ὕς, εἴχιερ ἔστι 
τὸ ἀναβιώσχεσϑαι, ἐχ τῶν τεϑνεώτων ἂν εἴη γένεσις εἰς 
τοὺς ζῶντας αὕτη, τὸ ἀνγαβιώσχεσϑαι; Πάνυ γε. Ὁμολο- 
γεῖται ἄρα ἡμῖν χαὶ ταύτῃ τοὺς ζῶντας ἔχ τῶν τεϑνεώτων 
γεγονέναι οὐδὲν ἧττον ἢ τοὺς τεϑνεῶτας ἐχ τῶν ζώντων" 
τούτου δὲ ὄντος ἱχανόν που ἐδόχει τεχμήριον εἶναι ὅτι 
ἀναγχαῖον τὰς τῶν τεϑνεώτων ψυχὰς εἶναί που, ὅϑεν δὴ 
σάλιν γίγνεσϑαι. “οχεῖ μοι, ἔφη, ὦ Σώχρατες, ἐχ τῶν 
ὡμολογημένων ἀναγκαῖον. οὕτως ἔχειν. 

ΧΥΤΙ. ᾿7δὲ τοίνυν οὕτως, ἔφη, ὠ Κέβης, ὅτι οὐδ᾽ 
ἀδίχως ὡμιολογήχαμεν, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ. εἰ γὰρ μὴ ἀεὶ 
ἀνταποδιδοίη τὰ ἕτερα τοῖς ἑτέροις γιγνόμενα ὡσπερεὶ 
κύχλῳ περιιόντα, ἀλλ᾽ εὐϑεῖά τις εἴη ἡ γένεσις ἔχ τοῦ 
ἑτέρου μόνον εἰς τὸ χαταγτιχρὺ χαὶ μὴ ἀναχάμτιτοι ττάλιν 
ἐπὶ τὸ ἕτερον μηδὲ χαμπὴν ποιοῖτο, οἶσϑ'᾽ ὅτι πάντα 
τελευτῶντα τὸ αὐτὸ σχῆμα ἂν σχοίη χαὶ τὸ αὐτὸ πάϑος 
ἂν πάϑοι χαὶ παύσαιτο γιγνόμενα; Πῶς λέγεις; ἐφή. 
Οὐδὲν χαλεπόν, ἦ δ᾽ ὕς, ἐννοῆσαι ὃ λέγω" ἀλλ οἷον εἶ τὸ 
χαταδαρϑάνειν μὲν εἴη, τὸ δ᾽ ἀνεγείρεσϑαι μὴ ἄνταπο- 
διδοίη γιγνόμενον ἐχ τοῦ χαϑεύδοντος, οἶσϑ'᾽ ὅτι τελευ- 
τῶντα σεάντ᾽ ἂν λῆρον τὸν Ἀγδυμίωνα ἀποδείξειεν χαὶ 
οὐδαμοῦ ἂν φαίνοιτο, διὰ τὸ χαὶ τἄλλα γάντα ταὐτὸν 
ἐχείνῳ πεπονϑέναι, χαϑεύδειν. χὰν εἰ συγχρίνοιτο μὲν 
μὲν πάντα, διαχρίνοιτο δὲ μή, ταχὺ ἂν τὸ τοῦ “Ιναξαγόρου 

Ι ποῦ 1Ὁ 7 τὸ ἀναβιώσκεσϑθλαι --- εἴπερ ἔστι οτὴ. 1), Ἰῃ ΤηδΥρ. 
8Δ44. ἃ | οὐκοῦν --- 3 τὸ ἀναβιώσκεσϑαι ΠΝ (τῶ ἼΠΑῖσ. Β6 ΟΣ Ὁ 
3 ἀναβιόσκεσϑαι Β1) (Β ἴδοτ, 1) ὈΪ5 510), σοττ. θά 4 πάνυ γε 
ῖη τὰ5. Ὁ 5 τεϑνεώτων 1), 564 ὦ δχίτεμηα εχ ε]6 Πα. 
6 οὐδὲν ἃ: οὐδὲ Ὁ 7 ἐδόκει ἴῃ βραξῖο νδοῦο οἵη. Εὶ 8 δὴ ΒΓ: 
δεῖ Ε,, ΕΧ ΘΠ6Πά. 9 ΙΟ οὕτως ἔχειν οτη. Ε, 444. 6 ΓΙ ἴδε 
ΒΟΡΕ, Ι οὕτως οτη. Ἐ,, ἀε]ενῖξ ἃ | οὐδ᾽ ΒΓ: οὐκ Ε 13 ὥσπερ 
εἰ Β, ὡσπερεὶ εχ ὡσπερὶ ἴεοϊὶ (, ὡσπερεὶ ΤΠ), 564 σ ΓΕΟΘΏ5 Εἴ εἰ ΕΧ 
ἐπηεπά. 14 εὐϑεία (1), σοΥΤ. ᾿οὰ τ6 τὸ 10, Ξε ὁ εχ Θῃη6η6. 
στοιοῖτο ΒΟ: ποιοῖ Ἐὶ 17 αὐτὸ 1), 564 ὁ 6Χ ᾿οππθπά. το ἐν- 
νοῆσαι ΕΝ, 1ῃ τηᾶῖρ. Ὁ: ἐνφμοήσασι]), ἐννοήσασιν ΒΓ, αποᾷ ἀείεηαε- 
ῬΆΙΗΝ. ς. Ρ. 142, δὶ ΠΠΟ ΘΟΙΏΡΑΙΟ ΕυτΠΥρἤτου. 18,21, (ΥΤαίγΎ]. 398 Εὶ 
22 πάντ ἂν ΒΘΚΙΚΟΥ; πάντα (α ΘΧίΓοΙΏΔ δχ οἴποπα, Π ΒΟΟΣ ἂν 
ΠΘΟΘΒΒΑΥ ΠΤ 6556 ΡΥ Πη115 ν] 1 ΕἸἼΒΟΠοΥ, ἀποδείξειεν ἂν Ἠεϊπάοτῇ, ἃ ἂν 
ἰδ πη Ροϑβί Βνδυμίωνα ΡΟΞ56 ἸΠ5671 Ρυϊανοσαπί Τ ΓΙΟΘΙ565 ᾿ τὸν 6: 
τὸ Ἐ,| ἀποδείξειεν Β(Τ): ἀποδείξειε Ἐὶ 23 τἄλλα Ὁ: τάλλα Ὁ, 
τἄλλα Β, τὰ ἀλλα Ε 24 καϑεύδειν ἀδ]ον ΤΟΤΕ α δάνοίβ. 1 
Ρ- 1οτ|συγκρίνοιτο ΒΟΕ 25 διακρίνοιτο ἘΠ: διακρέίναιτο ΒΓ] 
ταχὺ 1): τάχα 
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γεγονὸς εἴη, ὁμοῦ πάντα χρήματα. ὡσαύτως δέ, ὦ φίλε; 
Κέβης, εἰ ἀποϑνήσχοι μὲν πιάντα, ὅσα τοῦ ζῆν μεταλάβοι, 
ἐπειδὴ δὲ ἀποϑάνοι, μένοι ἐν τούτῳ τῷ σχήματι τὰ 
τεϑνεῶτα χαὶ μὴ πάλιν ἀναβιώσχοιτο, ἀρ οὐ πολλὴ 
ἀνάγχη τελευτῶντα στάντα τεϑνάναι χαὶ μηδὲν ζῆν; εἰ 
γὰρ ἐκ μὲν τῶν ἄλλων τὰ ζῶντα γίγνοιτο, τὰ δὲ ζῶντα 
ϑνῇσχοι, 716 μηχανὴ ιὖἢ οὐ πάντα καταναλ ὠϑῆναι εἰς τὸ 
τεϑνάναι; Οὐδὲ μία μοι δοχεῖ, ἔφη ὃ Κέβης, ὦ “Σώκρατες, 
ἀλλά μοι δοχεῖς τταντάπτασιν ἀληϑῆ “λέγειν. Ἔστιν γάρ, 
ἔφη, ω Κέβης, ὡς ἐμοὶ ἐκεῖ, σταντὸς μᾶλλον οὕτω, χαὶ 
ἡμεῖς αὐτὰ ταῦτα οὐχ ξξαπατώμιενοι ὁμολογοῦμεν, ἀλλ 
ἔστι τῷ ὄντι χαὶ τὸ ἀναβιώσχεσϑαι καὶ ἐχ τῶν τεϑνεώ- 
των τοὺς ζῶντας γίγνεσϑαι χαὶ τὰς τῶν τεϑνεώτων ψ'υ- 
χὰς εἶναι [χαὶ ταῖς μέν γε ἀγαϑαῖς ἄμεινον εἶναι, ταῖς δὲ 
χαχαῖς χαχιογ]. 

ΧΥΙΠ. Καὶ μήν, ἔφη ὁ Κέβης ὑπολαβών, χαὶ χατ᾽ 
ἐχεῖνόν γε τὸν λόγον, ὦ Σώκρατες, εἰ ἀληϑής ἐστιν, ὃν 
σὺ εἴωϑας ϑαμὰ λέγειν, ὅτι ἡμῖν ῇ μάϑησις οὐχ ἄλλο τι 
ἢ ἀνάμνησις τυγχάνει οὖσα, χαὶ κατὰ τοῦτον ἀγάγχη σου 
ἡμᾶς ἐν προτέρῳ τινὶ χρόνῳ μεμαϑηκέναι ἃ νῦν ἄναμι- 
μνῃσχόμεϑα" τοῦτο δὲ ἀδύνατον, εἰ μὴ ἦν που ἡμῖν ῇ 
'ψυχὴ πρὶν ἐν τῷδε τῷ ἀνϑρωπίένῳ εἴδει γενέσϑαι" ὥστε 
χαὶ ταύτῃ ἀϑάνατον ἢ Ψυχή τι ἔοιχεν εἶναι. Αλλά, ὦ 
Κέβης, ἔφη ὃ Σιμμίας ὑπολαβών, ποῖαι τούτων αἱ ἄπο- 
δείξεις; ὑσεόμνησόν μὲ᾿ οὐ γὰρ σφόδρα ἐν τῷ παρόντι 
μέμνημαι. Ἕνὶ μὲν λόγῳ, ἔφη ὃ Κέβης, καλλίστῳ, ὅτι 

2 εὐ ΒΕΙΒ χαὶ δὺ ΕἸ ἀποϑνή ἤισκοι Β: ἀποϑνήσκοι ([ὨἜΞ 53 τῷ 
οἵ. Ἐ, δάά. 6 4. ἀναβιόσκοιτο Β1), σοττ. θά, αἴ ἴῃ νεῦϑα 12 ἀρ’ 
(ρος Ο 5 τειν [). ΘΟΥῚ Ἢ ἢ Ὁ ΤΣ: ϑνήσκοι (ΒΕ, 
ἀποϑνήσκοι ἨΎΒΟΠΙΡ ] ΩΣ 1), 5εα ν εχ ετηδπηά. 
(Ὁ εἰ αἱ νιΙάφρίαγ Β, πὶ ὨδίδΠ) ῥαῖο ΕΧ ἡ δηϊθοθ 6η1], οὐχὶ ἘΡά 
᾿ τεϑνᾶναι 1), ΟΟΥ̓. Ἁ | οὐδὲ ς, 564 οὐ ΕΧ Θῃη]6 η4. ο ἔστιν Β): 
ΓΙ  πΠ  ἢ αὐτὰ ΘΟ τ) τῷ ΒΟ: 
καὶ τῷ Ἐ,, καὶ ῬᾳΠοί]5 ποίαν! 6 123 τῶν ϑνεώτων 1) 14 καὶ 

ταῖς --- κάκιον 100] 51 ΘΙΔΠΡαιπ,, νας σίπαιθη Ρ. 41 εἰ ΒΟΗΪΖ 1η 
ἩΙτα 6 ΤΟ]. κα (1871) ἢ. 422: νεῦρα ἀδίεπάεθαϊ Νοιτηθῆγεη Ρ]αΐοη. 
ϑιίπαΊ θη ἢ. 22[μέν γε ΒΟ): μὲν Ἐ' 18 ἄλλό ς: ἀλό 9 ποῦ 1Ὁ 
20 ἀναμιμνησκόμεϑα ἜΘ. ΌΣ τοῆησθηβ Ὁ 21 ἡμῖν ΒΘ δἰ τὺ νΊΘΘ 1 
1), τϑϑίπ1 Ν, (, Ρ. 155» νἱάς ΟἹ, 8. .Εἱ ΕΙΔ4ΕΙΙ Πῖραβί οἱ Ἰα]οπηβ 
δ 28 Ῥ. 126; ἡμῶν Ἐὰ 22 ἘΣ τῷ ΒΟ): τῶ Ἐ 23 ἡ ψυχή τι 
ἔοικεν (1), Δ6 416 τὲ γε] 1 ἃ 5110 δαϊθοίίνο ΒΥΠΏΡ. 174 Ε' 194 Ὁ 
ΕυΗγ ἀετα. ὅοα ἘΠ ΟΌΚ ΙΝ: (Θ᾿ Ὁ, 80. τῷ ἔρενκεν ἢ ψυχὴ Ἐ, τθῆηρθη5 Ῥ, 
ΟἸγτρΙοάοτιι5 Ι ἀλλὰ ΒΓ: ἀλλ᾽ Ἑ 24 ποίαι (, ΠΟΥ. ο ] ἀπο- 
δείξεις 1), 564 εἴ εχ 6η16Πά. 
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ἐρωτώμενοι οἱ ἄνϑρωποι, ἐάν τις χαλῶς ἐρωτᾷ, αὐτοὶ 
λέγουσιν χιάντα ἢ ἔχει" καίτοι εἰ μὴ ἐτύγχανεν αὐτοῖς ἐπι- 
στ (ἢ ἐνοῦσα χαὶ ὀρϑὸς λόγος, οὐκ ἂν οἷοέ τ᾽ σαν τοῦτο 
ποιΐσαι. ἔπειτα ἐάν τις ἐπὶ τὰ διαγράμματα ἃ ἄγῃ ἢ ἄλλο 
τι τῶν τοιούτων, ἐνταῦϑα σαφέστατα χατηγορεῖ ὅτι τοῦτο 
οὕτώς ἔχει. Εἰ δὲ μὲ ταύτῃ γε, ἔφη, γυεέϑει, ὠ Σιμμία, 
ὃ Σωχράτης, σ σχέψαι δὴ τῇδέ πῇ σοι ἂν σχοπουμένῳ 
συνδόξῃ. ἀπιστεῖς γὰρ δή, πῶς ἡ καλουμένη. μάϑησις 
ἀνάμνησίς ἐστιν; “πιστῶ μέν σοι ἔγωγε, ἡ δ᾽ ὃς ὃ Σιμ- 
μίας, οὔ, αὐτὸ δὲ τοῦτο, ἐφή, δέομαι παϑεῖν περὶ οὗ ὃ 
λόγος, ἀναμνῃσϑῆναι. καὶ σχεδόν γε ἐξ ὧν Κέβης ὃπε- 
χείρησε λέγειν ἤδη μέμνημαι χαὶ πείϑομαι" οὐδὲν μέντ᾽ 
ἂν ἧττον ἀχούοιμι νῦν, πῇ σὺ ἐπεχείρησας λέγειν. Τῇδ᾽ 
ἔγωγε, ἢ δ᾽ ὅς. ὁμολογοῦμεν γὰρ δήπου, εἶ τίς τι ἀνα- 
μνῃσϑήσεται; δεῖν αὐτὸν τοῦτο πρότερόν σοτε ἐπίστα- 
σϑαι. Πάνυ γ᾽ ἔφη. ἤρ᾽ οὖν καὶ τόδε ὁμολογοῦμεν, 
ὅταν ἐτειστήμη τταραγίγνηται τρόπῳ τοιούτῳ, ἀνάμνησιν 
εἶναι; λέγω δέ τινα τρόττον τόνδε" ἐάν τίς τι [πρότερον] 
ἢ ἰδὼν ἢ ἀχούσας Υ' τινα ἄλλην αἴσϑησιν λαβὼν μὴ μόνον 

1 αὐτὸ 1), σογῖ. ἃ 2 λέγουσι 5 (ν εταϑ8) Β}0: λέγουσι ΕΣ 
λέγουσι 6Χ λέγωσι ἔθοιε ἘΠ]. ἢ ς 3: ΒΌΒ: τος 4 ποιῆσαι 
ΗΥβοῆρ: ποιήσειν Β(Ι), ποιεῖν Ἐ), 10. πηᾶΥρ. γ9. 4, ἢ ποιεῖν σΡτα 
γεΎϑαπη 8644. ο, αἱ οἴ. 118, 21 | ἔπειτα ΒΟ ΠΕ); ἐπεί τοι ἨΘΙ ΠΔοτί, οἴ. 
Ηοτπιαπη (αϑαπηπι. ΑΡΠΔΠα]Ι. Ῥ:732, ΕῸΠΙΞΠΒ ΘΙ ΖΕΙ ΞΈΠΕ. [- ΑἸξου- 
{ππτηϑνν. 1848 ὮΓ. 76, αὐτίκα Μεγ ΘΟ τε Ρ]αίοη. ϑίααϊθη Ρ. 24; 
ἔπειτα --- ἔχει ἸλῖοΥΡΥ65 αυ]δπὶ Ρ]ΑζοηἿ5 Δ 46161558 ν] ἀθίιΓ ΤΘΙΊΟΥ 
ὩΟΠΠ55Ἰτη] Ἰοοἱ ἴῃ Μϑποη. Ρ. 8: 6 πείϑῃ ΒΟΘΕ 7 σκέψαι δὴ 
15: σκέψαι ἂν ΒΈΕΙ͂ΘΣ σπκέιμαι ἐὰν ἘΣ, νι46 46 νοσι]διηη ἂν εἱ δὴ 

Ρειτηπίδίοπα Ν. (᾿. Ρ. βο[ τῇδε πῇ ἘΘΤΣ τῆδέ πη Ἐ,| σοὶ ἂν ΒΓ), 
αποἀ ταϑίτα], οἴ. ΘΟΡἢ. 226 ( σκόπει δ, ταύτης αὖ δύο ἃ ἂν πῃ ον 
μεϑα κατιδεῖν εἴδη, ΟΥαίυ!]. 384 Μεηοη. 80 Ε: ἂν Ραης 5 ποίδ- 
ἴα ἴῃ Β, οἵ. Ε; σοι ἀνασκοπουμένῳ Ἡοϊπάοτί 9 μιέν σοι ΘΙΘΙΟΣ 
μὲν Ἐ;, αἱ ἀδῆνηβ δθαπ6 ἴῃ 5010 ΓΘΘΡΟΊ50 γε 0 ἀπιστεῖν Δα ας 5 
Μεποῆ. 8919) τοπαϑεῖν ἩἨδΙΠΔοτί, να Τοῦτα α δάνοεϑ. [Ρ.151: 
μαϑεῖν ΒΟΘΡΕ, ΟΠ ΘΘΥΓΆΠΟ ἀδ]θνι ΘΟ] ΘΙ θυτηδοπου, μαϑεῖν ἢ γί: 
[ΘΏΌΔ ΟΠ, αὐτοῦ δὲ τούτου 5οτϊρϑ5ϊϊ εἴ μαϑεῖν ἀ6]εν Αδὶ τι ἀνα- 
μνηισϑῆναι Β: ἀναμνησϑῆναι (ΠΕ ᾿ 12 μέντ' ἂν Ὀά: μὲν ἂν ΒΟΠΕ 
13 ἧττον ἡδέως ἩεΙΠΑοΟΤ πῇ σὺ ΒΟΡΕ: σὺ πῇ 5 5:}15 {γα η5ροϑὶ- 
[1015 οβεοῖς Ὁ | τῇδ᾽ ΒΟ: τέ δὲ Ἐὶ 14η ἃ: ἡ Ὁ | ἀναμνηισϑή- 
σεται Β: μα ΣΩ͂Ν ὀειεδιι ΘΒ}: 16 γ᾽ Β: οι. (),. γε Εἰ | ἀρ᾿ ς, 
ΘΕ. Ὁ 18 τίνα ΒΟΠΕ,, ποά ρῥγορθανογιηΐ σισηῸ τπίξετοραιίοπῖς 
Ροβί τρόπον Ῥοϑβῖίο Αϑβί, 5.4 ΠΡ αῖπη, ἩΘυμηδηη ᾿ τόνδε ΒΟ): τοῦ- 
τον Ἐ,, τοιόνδε Ηεϊπάονῦ, ἱ τὸ οτὴς Εἰ Ἶ σρότερον ΒΓ) ΟἸνΙΩΡΙΟΘοτΙ5, 
Ἰποϊαιϑῖς Ἠριτηδηη. ( θαϊηπι- ΑΡΠ 6 η61- 00.725 οἵ: Μδάν!ρ δανοΥβ. 1 
Ρ. 83: ἕτερόν Ἐ,, ἢ ἕτερον σι|ρτα νϑύϑιιη δά. τ9 ἢ ἰδὼν ΒΑ: 
ἰδὼν 1), τε ἰδὼν Ε | τινα αλλην ΒΟ: ἄλλην τινα Ἐ, 

Ῥίαϊο τοῖ, 1. ὃ 
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ἐκεῖνο γνῷ, ἀλλὰ χαὶ ἕτερον ἐννοήσῃ, οὗ μὴ ἣ αὐτὶ ἐγτε- 
στήμη ἀλλ ἄλλη, ἄρα οὐχὶ τοῦτο διχαίως ἐλέγομεν ὅτι 
ἀνεμνήσϑη, οὗ τὴν ἔνγοιαν ἔλαβεν; Πῶς λέγεις; Οἷον τὰ 
τοιάδε" ἄλλη σου ἐπιστήμη ἀνθρώπου. χαὶ λύρας. Πῶς 
γὰρ οὔ; Οὐχοῦν οἶσϑα ὅτι οἱ ἐρασταί, ὅταν ἴδωσιν λύραν 
ἢ ἱμάτιον ἢ ἄλλο τι οἷς τὰ παιδικὰ αὐτῶν εἴωϑε χρῆσϑαι, 
πάσχουσι τοῦτο" ἔγνωσάν τὲ τὴν λύραν καὶ ἐν τῇ διανοίᾳ 
ἔλαβον τὸ εἶδος τοῦ παιδός, οὗ ἣν ἢ λύρα; τοῦτο δέ ἐστιν 
ἀνάμνησις" ὥσττερ χαὶ Σιμμίαν τις ἰδὼν πολλάχις Κέβη- 

τος ἀνεμνήσϑη, χαὶ ἄλλα που μυρία τοιαῦτ᾽ ἂν εἴη. 
Πυρία μέντοι γῇ “]ία, ἐφὴ ὃ Σιμμίας. Οὐκοῦν, ῇ δ΄ ὃς, 

τὸ τοιοῦτον ἀνάμνησίς τίς ἐστι; μάλιστα μέντοι, ὅταν 
τις τοῦτο πάϑῃ περὶ ἐχεῖνα ἃ ὑπὸ χρόνου χαὶ τοῦ μὴ 
ἑπισχοπεῖν ἤδη ἐπελέληστο; Πάνυ μὲν οὔν, ἔφη. Τεδέ" ἢ 
δ᾽ δς᾿ ἔστιν ἵσύστον γεγραμμένον ἰδόντα χαὶ λύραν γεγραμ- 
μένην ἀνθρώπου ἀναμνῃσϑῆναι, χαὶ Σιμμίαν ἰδόντα 
γεγραμμένον Κέβητος ἀναμνησϑῆναι; Πάνυ γε. Οὐχοῦν 
χαὶ Σιμμίαν ἰδόντα γεγραμμένον αὐτοῦ Σιμμίου ἀναμνῃ- 
σϑῆναι; Ἔστι μέντοι,. ἔφη. 

δ Ὁ “ρ᾽ οὺν οὐ χατὰ πάντα ταῦτα συμβαίνει τὴν 
ἀνάμνησιν εἶναι μὲν ἀφ᾽ ὁμοίων, εἶναι δὲ χαὶ ἀπὸ ἂνο- 
μοίων; Συμβαίνει. “1λλ' ὅταν γε ἀπὸ τῶν ὁμοίων ἄναμε- 
μνήσκηταί τίς τι, ἀρ οὐχ ἀναγχαῖον τόδε προσπάσχειν, 
ἐγγοεῖν εἴτε τι ἐλλείπει τοῦτο χατὰ τὴν ὁμοιότητα εἴτε 
μὴ ἐχείνου οὗ ἀνεμνήσθη; ἠνάγκη, ἔφη. Σκόπει δή, ἢ 
δ᾽ ὅς, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει. φαμέν πού τι εἶναι ἴσον, οὐ 

2 ἄλλη Ὦ, 564 λῪ εχ επηοπᾷ. 1 ἄρα Βα: ἀρ Ὦ, ἄρα (Ε | τοῦτον 
δικαίως Ἡεϊπαοτΐ, τοῦτο τηϊεγροϊαίαμῃη να δία [ ἐλέγομεν ΒΟ); 
λέγομεν. Ἐ 3 ἀνεμνηισθηὴ Β: ἀνεμνήσθη ΟΕ; αἴ ἴῃ νεῖϑα το] 
οὗ ἃ: οὐ 1) | ἔννοιαν κα Ὁ | ἔλαβεν Β): ἔλαβε (ἘΡ | πῶς --- λύρας 
οἵη. (, ἴῃ πηᾶῦρ. δαά. ς 5 ἔδωσικ (ν εγ4584) ΒΠ): ἔδωσι (Ε 
6 ἀλλό τι Β(Ι, τε ἄλλο Ε Ι οἷς" 1), βεα οἵ ΘΧ δπηθηα, 8 δὲ ἐστιν 
Β(ΏΩ; δ᾽ ἐστὶν {3 9 ὥσπερ ΒΟΏ: ὥσπερ γε ΕΌ τι δία ΒΟΕ 
12 τοιοῦτο Β, σοΥγ. αἵ νἱἀεῖαγ ΒΒ 14 ἐπελέληστο Β(Ε: ἐπιλέληστο 
Ὀ δὲ (ΠΕ, δ» Β: δαὶ Β' 15 ἐστιν (), ἐστὸν ἃ τό ἀναμνησϑῆναι 
ΘΊΕ Ὁ», ΡΝ Ὁ, αὐ οχ 17 γεγραμμένον Ἰῃ ΤΆ5. 1). 564. ΓΑ5. 
τοῦ! ἄομη Πτοτάσαμ, 18 αὖ τοῦ Εἰ ἀναμνησθῆναι ΟΠ Ε, ΓΟΠΉΡΘΗΒ5 ἢ 
20 ἄρ᾽ ἀπ ππ|ς 6.) συμβαίνει ΓΕ, τεῆηρϑηβ Ὁ 21 πὸ 9: 
ἀπ᾽ Ἐ, τοἤηρθηβ "Ὁ ] ἀνομοίων 1), 64 ω ΘΧ Επη6η6. 22 συμι- 
βαίνει (: ξυμβαάίψει Ἐ, τοβηρθης Ὁ | ἀναμιμνήεσκηται Β: ἀναμι- 
μνήσκηται ΟΕ, 23 ἄρ᾽ ς,, (ΠΟΙ. ο, αἴ 115,9 | τόδε Β, 564 δὲ 
εχ διθηά. 25 ἀνελενν σἤὴ ΒΒ: ἀνεμνήσθη (ΟἸ)Ὲ, [ἡ 1). σοΥῖ, ἃ, 
ΠΟΙ 56Π16] 516 26 ἴσον Β(1) 

{Ὲ 

15 

25 

᾿ ἘΣ ΕΡΧΞΩΣΣ, ἘΝ εν ας ον 

πο Ξ- ΞΘ Ὁ Ὁ “ον. αν 



ΙΟ 

18 

20 

τ4 ΦΑΙΔΩΝ 11 

ξύλον λέγω ξύλῳ οὐδὲ λέϑον λέϑῳ οὐδ᾽ ἄλλο τῶν τοιού- 
των οὐδέν, ἀλλὰ παρὰ ταῦτα τιάντα ἕτερόν τι, αὐτὸ τὸ 
ἴσον" φῶμέν τι εἶναι ἢ μηδέν; Φῶμεν μέντοι νὴ 44 ἔφη 
ὃ Σιμιμίας ϑαυμαστῶς γε. Ὁ ὙἾΤι χαϊ ἑπιστάμεϑα αὑτὸ ὃ 

ἔστιν; Πάνυ 7, ἢ δ᾽ 08: Πόϑεν λαβόντες αὐτοῦ τὴν ἐπι- 

στήμην; ἀρ οὐχ ἐξ ὧν νῦν δὴ ἐλέγομεν, ἢ ξύλα ἢ ἢ λίϑους 
ἢ ἄλλα ἄττα ἰδόντες ᾿ ἴσα, ἐχ τούτων ἐχεῖνο ἐνενοήσαμεν, 
ἕτερον ὃν τούτων; ἢ) οὐχ ἕτερόν σοι φαίνεται; σχόπει. δὲ 
χαὶ τῇδε. ἀρ οὐ λίϑοι μὲν ἴσοι χαὶ ξύλα ἐνίοτε ταὐτὰ 
ὄντα τᾷ μὲν ἴσα φαίνεται, τῷ δ᾽ οὔ; Πάνυ μὲν οὖν. αὶ 
δέ; αὐτὰ τὰ ἴσα ἔστιν ὅτε ἀνισά σοι ἐφάνη, ἢ ἢ ἰσότης 
ἀνισότης; Οὐδετώποτέ 7, ὦ Σώχρατες. Οὐ ταὐτὸν ἄρα 
ἐστίν, ἡ δ᾽ ὅς, ταῦτά τε τὰ ἴσα χαὶ αὐτὸ τὸ ἴσον. Οὐδα- 
μῶς μοι φαίνεται, ὦ Σώχρατες. λλὰ μὴν ἐχ τούτων γ᾽ 
ἔφη τῶν ἴσων, ἑτέρων ὄντων ἐχείνου τοῦ ἴσου, ὅμως 
αὐτοῦ τὴν ἐπιστήμην ἐννενόηκάς τὲ χαὶ εἴληφας; ἀληϑέ- 
στατα, ἔφη, λέγεις. Οὐχοῦν ἢ ὁμοίου ὄντος τούτοις ἢ 
ἀνομοίου: Πάνυ 78. “ιαφέρει δέ γε, ἡ δ᾽ ὕς, οὐδέν᾽ ἕως 
ἂν ἄλλο ἰδὼν ἀπὸ ταύτης τῆς ὄψεως ἄλλο ἑννοήσης, εἴτε 

ὅμοιον εἴτε ἀνόμοιον, ᾿ἀναγχαῖον, ἔφη, αὐτὸ ἀνάμγησιν 
γεγονέναι. Πάνυ μὲν οὖν. Τί δέ; ἡ δ᾽ ὃς" ἢ σιαἀσχομέν τι 
τοιοῦτον περὶ τὰ ἐν τοῖς ξύλ οιἰς καὶ οἷς νῦν δὴ ἐλέγομεν 
τοῖς ἴσοις" ρα φαίνεται ἡμῖν οὕτως ἴσα εἶναι ὥσπερ 

1 ἀλλο ΒΟΌΕ: ἀλλό τι θά 2 ταῦτα πάντα Β(.): πάντα 
ταῦτα Ἑ τὸ Ἐάα, ἴῃ τηᾶγρ. Ὁ: τε ΒΚ εἴ υἱ νἱἀδίαγ Ὁ... 3 ἶσον ΒΟ, 
οοτΐ. 4 |[ εἶναι ἢ Ἐδᾷ, τεῆηρθηβ Ὁ: εἶναι (1) | μέντοι ΒΟ): τού- 
ψυν Ἐ,] δία ς 4 ἢ [Ἰ ΓΟΠΉΘΘΗΒ Ὁ 5. ἐστιν Β1), ἐστι (ς, ἐστιν 
ἴσον (ἴσον 4) ἘΡα 7 ἄλλα ὁ ἄττα Β: αλλ α ἅττα (9; ἘΣ Σ, ἜΝ ἴσα 
Β(Ώ.: τὰ ἴσα Ἐ | ἐννενοήσαμεν Ἐ 8 ὃν ΟΠ]. ἜΝ ααᾷ. ἃ | 78, 
ΘΟΕ 9 ἴσοι ἀε]ενῖι Βεοῖκ, σοι ΗἩεϊπάογ | ταὐτὰ ΒΟ); τὰ 
αὐτὰ Ἐ το τ ΒΒ. ἘΣ ἐπποηά. Ὁ: τοτὲ ΕΟ 5.5.) τῷ, ΘἸτει πε 
νιἀδίαγ Β: τοτὲ ἜΑ, τοῆπρθηθ, Ῥ, οἴ. Ν. Ὁ, Ρ. 152 τα ὃν 9: 
δαὶ Ὁ Ι. αὐτὸ τὸ ἴσον ἔστιν ὅτ᾽ ἀνισόν σοι ἐφάνη ΗγΞΟΠΙρ | ἐφάνη" 
ἡ καὶ ἡ ἰσότης ἀνισότης ΘΟΠΙΘΙΘΥΤΊΔΟΠΟΥ Ὶ ἢ οἵη. 1), δαά. (4, ἡ 911. ε 
12 ἄρα ΒΟΏ: ἀρ Ἑ 14 γε ( 17 οὐκοῦν ἢ -- 21 μὲν οὐν 46- 
Ἰενὶ: Θομτηϊαι ΚΗ. σοπηπιθπίαγ Ρ- 65; ἸΙὰ αυποα ργορανὶ ΒΘ αΒοΉ ἢ] 
(εηείϑομα Επίνιοκίαηρ ἋΘΥ ΡΙαΐοῃ. ῬΗΠΟΞΟΡΙΙΘ ΓΡ. 430: ὄντος 
ζς, 564 ο ἐχίγεμπδ 1 Χ85. 18 γ᾽ ἙΊ ἕως ἂν Βς; ἕως γὰρ ἂν ἘΡ-, 
ἕως 10, ὡς, ἐὰν ἰβηῃΐαν], ὅταν γὰρ νε] ὅταν γοῦν νο]υ Ἡεϊπάοτῇ 
20 ὅμοιον εἴτε ἀνόμοιον ΒΓ): ἀνόμοιον εἴτε ὅμοιον ἘΣ | αὐτὸ 
ΒΟΒΕ: αὐτοῦ ς, ῬτΌΡαντε ἩΘΙΒΘ ΕΘ ΘΡΈ ΟΣ ΟΥ̓ Ὁ. ΤῸ 21 τί δὲ (), 
τἰ δες Β: τί δαὶ δ, τί δαὶ τὸδ᾽ Ἐὶ [ἡ π. (10, οοτῖ. ἃ 22 ξύλοις καὶ 

(Ὁ: ξύλοις τε καὶ ΒΕ,, 564 οἱἐς τ ἴῃ τα5. Β Ϊ ἐλένοιιεν ἩΕΙΠΔοΥΐ; ἐλέ- 
γομεν ἐν ΒΕ 

8: 
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αὐτὸ ὃ ἔστιν ἢ ἐνδεῖ τι ἐχείνου τοῦ τοιοῦτον εἶναι οἷον 
τὸ ἴσον, ἢ οὐδέν; Καὶ πολύ γε, ἔφη, ἐνδεῖ. Οὐχοῦν ὅμο- 
λογοῦμεν, ὅταν τίς τι ἰδὼν ἐννοήσῃ, ὅτι βούλεται μὲν 
τοῦτο, ὃ νῦν ἐγὼ ὁρῶ, εἶναι οἷον ἄλλο τι τῶν ὄντων, 
ἐνδεῖ δὲ χαὶ οὐ δύναται τοιοῦτον εἶναι [ἴσον] οἷον ἐχεῖνο, - 
ἀλλ᾽ ἔστιν φαυλότερον, ἀναγχαῖόν σου τὸν τοῦτο ἐννοοῦντα 
τυχεῖν προειδότα ἐχεῖνο ᾧ φησιν αὐτὸ προσεοιχλέναι μέν, 
ἐνδεεστέρως δὲ ὁ ἔχειν; ἀνάγκη. Τί οὖν; τοιοῦτον ττεττόν-- 
ϑαμεν χαὶ ἡμεῖς, ἢ οὗ, στερί τὲ τὰ ἴσα χαὶ αὐτὸ τὸ ἴσον; 
Πανταπασί γε. ΑΙναγχαῖον ἄρα μιᾶς, προειδέναι τὸ ἴσον 
πρὸ ἐχείνου τοῦ χρόνου, ὅτε τὸ πρῶτον ἰδόντες τὰ ἴσα 
ἐνενοήσαμεν, ὅτι ὀρέγεται μὲν πάντα ταῦτα εἶναι οἷον τὸ 
ἴσον, ἔχει δὲ ἐνδεεστέρως. Ἔστι ταῦτα. Πλλὰ μὴν χαὶ 
τόδε ὁμολογοῦμεν, μὴ ἄλλοϑεν αὐτὸ ἐννενοηχέναι μηδὲ 
δυνατὸν εἶναι ἐννοῆσαι ἀλλ᾽ ἢ ἐχ τοῦ ἰδεῖν ἢ ἅψασϑαι ἢ τ 
ἔχ τινος ἄλλης τῶν αἰσϑήσεων" ταὐτὸν δὲ πάντα ταῦτα 
λέγω. Ταὐτὸν γὰρ ἔστιν, ὦ Σώχρατες, πρός γε ὃ βούλε- 
ται δηλῶσαι ὃ λόγος. “ϊλλὰ μὲν δὴ ἔχ γε τῶν αἰσϑήσεων 
δεῖ ἐννοῆσαι ὅτι πάντα τὰ ἐν ταῖς αἰσϑήσεσιν ἐκείνου τε 
ὀρέγεται τοῦ ὁ ἔστιν [ἴσον], καὶ αὑτοῦ ἐνδεέστερά ἐστιν" 2α 
ἢ γῶς λέγομεν; οὕτως. Πρὸ τοῦ ἄρα ἄρξασϑαι ἡμᾶς 
ὁρᾶν χαὶ ἀχούειν καὶ τἄλλα αἰσϑάνεσϑαι τυχεῖν ἔδει που 
εἰληφότας ἐπιστήμην αὐτοῦ τοῦ ἴσου ὃ τι ἐστιν, εἰ ἐμέλ-- 

μι ο 

Ν « 

Ι αὐτὸ ἐστιν Β, 564 ἐστιν ἸΏ ΥΆ 5.» αὐτὸ κα ὃ ἐστιν (, αὐτὸ ο 
ἐστιν Ἐ, 564 ὃ 1Ἰῃ Υα5., αὐτὸ τὰ ἐστιν Ὦ, αὐτὸ τὸ ὃ ἐστὶν ἃ, αὐτὸ τὸ 
ἐστιν ΔὨΐα τά5. αἴ556 νἱἀοίαν ἴῃ ΒΟΠΕ Ἰ ἴσον Ῥοϑβί ἔστιν αα4. ΠΟ: 
οτα. ΒΟ, 1Ἰπο] βοῦπηΐ ΤΌΓΙΟΘΠ565, Οὗ. ΠΟΥΤΊΔΠ (ἀΘ5Δ ΠΏ. ΑΡΒΑΠαΙ, 
Ρ- 758 [ η ΒΡ, ΟΟΥΓ. Ὁ, τ ἸΏ ΝΕ. 9. 21 ] τὲ ἐκείνου τοῦ ΜΒ: τῶι 
ἐκείνου τῶι Ἷ τίς (Πιῖββα. ν]Ἱάφίυγ τῶ, δοοθηΐι5. ΘΠ ΓΘΟΘΠ5) ἐκεί- 
γου τῶ ΟΑ,, τῶι ἐκείνου τῶ 1), τι ἐκείνου τῶ μὴ 4, τι τῶ ἐκείνου τῶ 
ἜΣ ἢ ΕΣ πῶ 6,- τι τῶ; τῷ μὴ νυ]ρο βου πηΐ, τι ἐκεῖνα τοῦ 
ΗἩεϊπαοτ, τι ἐκείνοις τοῦ νε] τι ἐκείνοις τὸ μὴ Αϑί, τε ἐκείνου τὸ μὴ 
Ἡδιτηδηη (ἀοϑδιηπλ. ΑΡΠΔΠ6]. Ρ. 75; τε ἐκείνῳ τῷ Μαᾶνὶ!ρ δάνείϑβ. 1 
ΠΤ}. 5 ἴσον (1), ΠΟ 56Π16] 51ῖς, ἴσον ἀο]ενι Μιάσιιβ, να 
Μααν! δάνοίβ. [Ρ. 83 6 ἀλλ᾽ ἔστι» (ν ετα54) Β): αλλ᾽ ἔστι (Ε, 
αλλ ἀλλό ἐστιν ἴῃι τηατΡ. Ὁ 7 τυχεῖν ΒΟ()Ε;: τυγχάνειν ἴῃ ΤΩΔΓΡ. Ρ 
8 τοιοῦτον (1): τὸ τοιοῦτον Ἐ-, ΓΟΠΉΡΘΗΒ Ὀ, αἱ νιάς 155,6 ὁμοιότα- 
τον πεπονϑέναι εἰ Ν. (. Ρ. 89 9 ἴσα ΟΡῈΕ: ἴσα Βᾶ ΤΟ προει- 
δέναι 1), 564 εἰ εχ δῃηθη. . 12 ἐνενοήσαμεν ΒίΟΙΘΕΣ: ἐννοήσαμεν ἘΣ 
ἐνενοήκαμιδν ς [ ταῦτα Β(): ταῦτ᾽ Ἐ, τοιαῦτ᾽ ΘίΕρῃδηι5 14 ἐνε- 
νοηκέναι 1) 15 ἀλλ ἢ Ες, τ βηροηβ 5 οὐ ΘΟ. ἢ ἅψ νασϑαι ἃ: 
ἅψασϑαι 1) 18 γε Ἐ: τε ΒΟ) 19 αἰσθήσεσιν ἃ ἴσα Μαάᾶν!ρ 
δάνεγβ. 1 Ρ. 371: 20 τοῦ ὅ ἐστιν ΒΓ, τοῦϑ᾽ ὃ ἐστιν Ἐ, ἀε]ενῖε αὐ 
ἴσον Ἐογϑίοτ ἴσον ἸΛΟ] 511 ΜῈ 21 τοῦ ἄρα Β(]): γὰρ τοῦ Β 22 τὰ 
ἀλλα ἘΞ 23 εἰληφότας ΒΕ: εἰληφέναι (, 564, ἐχίγθιμα 1ῃ Γὰδ 5. 



ο 

1:5 

25 

τὸ ΦΑΙΔΩΝ 1 Ν ἐν, 

λομεν τὰ ἐχ τῶν αἰσϑήσεων ἴσα ἐχεῖσε ἀνοίσειν ἰὅτι 
προϑυμεῖται μὲν πάντα τοιαῦτ᾽ εἶναι οἷον ἐχεῖνο, ἔστιν 
δὲ αὐτοῦ φαυλότερα]. Ινάγχη ἐχ τῶν προειρημένων, ω 
Σώχρατες. Οὐχοῦν γενόμενοι εὐϑὺς ἑωρῶμέν τ. χαὶ 
ἠχούομεν καὶ τὰς ἄλλας αἰσϑήσεις εἴχομιεν; Πάνυ γξ. 

Ἔδει δέ γε, φαμέν, πρὸ τούτων τὴν τοῦ ἴσου ἐπιστήμην 
εἰληφέναι; Ναί. Πρὶν γενέσθαι ἄρα, ὡς ἔοιχεν, ἀνάγχη 
ἡμῖν αὐτὴν εἰληφέναι. Ἔοικεν. 

ΧΧ. οΟὐχοῦν εἰ μὲν λαβόντες αὐτὴν σπιρὸ τοῦ γεγέ- 
σϑαι ἔχοντες ἐγενόμεϑα, ἠπιστάμεϑα χαὶ πρὶν γενέσϑαι 
χαὶ εὐϑὺς γενόμενοι οὐ μόνον τὸ ἴσον χαὶ τὸ μεῖζον χαὶ 
τὸ ἔλαττον ἀλλὰ καὶ ξύμπαντα τὰ τοιαῦτα; οὐ γὰρ περὶ 
τοῦ ἴσου νῦν ὃ λόγος ἡμῖν μᾶλλόν τι ἢ καὶ περὶ αὐτοῦ 
τοῦ καλοῦ χαὶ αὐτοῦ τοῦ ἀγαϑοῦ χαὶ δικαίου χαὶ ὁσίου 
χαί, ὅπερ λέγω, περὶ ἁπάντων οἷς ἐπισφραγιζόμεϑα τὸ 
ὃ ἔστι, χαὶ ἐν ταῖς ἐρωτήσεσιν ἐρωτῶντες χαὶ ἕν ταῖς 
ἀποχρίσεσιν ἀποχρινόμενοι. ὥστε ἀναγχαῖον ἡμῖν τού- 
τῶν πάντων τὰς ἐπιστήμας πρὸ τοῦ γενέσϑαι εἰληφέναι. 
Ἔστι ταῦτα. Καὶ εἰ μέν γε λαβόντες ἕχάστοτε μὴ ἔττι- 
λελήσμεϑα, εἰδότας ἀξὶ γίγνεσθαι χαὶ διὰ βίου εἰδέναι" 
τὸ γὰρ εἰδέναι τοῦτ᾽ ἐστίν, λαβόντα του ἐπιστήμην ἔχειν 
χαὶ μὴ ἀπολωλεχέναι" ἢ οὐ τοῦτο λήϑην λέγομιεν, ὦ 
Σιμιμία, ἐπιστήμης ἀποβολήν; Πάντως δήπου, ἔφη, ὦ 

Σώχρατες. Εἰ δέ γε οἶμαι λαβόντες πρὶν γενέσϑαι γιγνό- 
μξνοι ἀπωλέσαμεν, ὕστερον δὲ ταῖς αἰσϑήσεσι χρώμενοι 
περὶ ταῦτα ἐχείνας ἀναλαμβάνομεν- τὰς ἐπιστήμας, ἂς 
σίοτὲ χαὶ πρὶν εἴχομεν, ἀρ οὐχ ὃ χαλοῦμεν μαγνϑάνειν 

21 τὸ γὰρ --- 22 ἀπολ. ῬΗΙΠΟΡοπιιβ οἴ. ϑυϊάαϑ 5. ν. εἴδησις Ρ. 329 ΒΕΚΙ͂ΚΕΓ 

τ ὅτι --- φαυλότερα Ἰποϊιπ51:: ΗΊγβοΠΙΡσ 2 τοιαῦτ ΒΟ: τὰ 
τοιαῦτα ἘἙ | ἔστι" (ν 6΄452) Β: ἔστε (ΕΚ 6 τούτων Β: τούτου Ὁ 
9 οὐκοῦν οτη. 1), 466. ἃ 11 ἴσον (Ὁ) τ τή ἘΠ τὸ ΒΘ: ΟΣ: 
πα! θη Ρ. 29 15 τὸ ὃ ἔστι φιοά οσὐτὴ ΙΔτΆ ΠΟ Πο ῥτορανιῖ (οΡοῖ 
ΤΩΠΘΠΊΟ5. νΟΪ]. 2 (1874) Ρ. 267 νΕ] τοῦτο τὸ ὃ ἔστι ἩΘΙΠαοτέ; τοῦτο ὃ 
ἔστ ΒΟ τηημῖν ΒΟΌ: ἡμῖν εἶναι Ὦ. εἶναι ἡμῖν Ε ιὃ πάντων 
Β(Ώ: ἁπάντων ΕΡ 19 ἑκάστοτε μὴ δου: μὴ ἑκάστοτε Ἐ οἵ αἵ 
νιἀδίυγ Ὁ, πὴ μὴ δά λαβόντες ἴῃ τηδΥρ. δα 4., μὴ ἑκάστοτε γιγνό- 
μενοι Ἡείπάοτε 20 εἰδότας Β(Ι), 564 ας εχ 6πι6η4. Ὁ: εἰδότες 
ἘΡ|καὶ ΒΟ: καὶ ἀεὶ ἘᾺ 21 ἐστικ (ν 6Υδ58) Β]), ἐστε (Ἐ | τὸ 
λαβόντα, ἀποβεβλῆσϑαι ῬΏΆΠΟΡοΟΠιΙ5. 22 ἡ Β, οοΥτ. [ὦ σιμμία οτη. Ἐὶ 
23 πάντως Ἐ: παντελῶς ἴῃ τηδῖρ. ἢ 24 γενόμενοι Η]ΥΒΟΠΙΡ’ 
26 ταῦτα ἴῃ τηᾶῖρ. Ὀ: αὐτὰ ΒΟΠΕ |[ ἃς τότε Β, Θττοῦ ἰπ46 οΥἵι5 6ϑ, 
αποά σ εἴ π᾿ Ἰηΐευ 56 ἸΙρδίαβ. αἰνϑιε Ὁ, 1ὰ αυοά δοΐι πη) 58 6 5516 
27 πρὶν γενέσϑαι ἨΎΒΟὮΙρΡ [ ἀο᾽ (, ΠΟΥ. ς 
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οἰχείαν ἐπιστήμην ἀναλαμβάνειν ἂν εἴη; τοῦτο δέ που 
ἀναμιμνήσχεσϑαι λέγοντες ὀρϑῶς ἂν λέγοιμεν; Πάνυ γε. 
“υνατὸν γὰρ δὴ τοῦτό γε ἐφάνη, αἰσϑόιμιενόν τι ἢ ἰδόντα 
ἢ ἀχούσαντα ἢ τινα ἄλλην αἴσϑησιν λαβόντα ἕτερόν τι 
ἀπτὸ τούτου ἐννοῆσαι ὃ ἐχτελέληστο, ᾧ τοῦτο ἐπλησίαζεν 
ἀνόμοιον ὃν ἢ [ᾧ] δμοιον" ὥστε, ὅὕγιερ λέγω, δυοῖν τὰ 
ἕτερα, ἤτοι ἐτιστάμενοί γξ αὐτὰ γεγόναμεν χαὶ ἐπιστά- 
μεϑα διὰ βίου στάντες, ἢ ὕστερον, οὕς ς φαμὲν; μανϑάνειν, 
οὐδὲν ἀλλ ἢ ἀναμιμνήσχονται οὗτοι, χαὶ ἢ μάϑησις ἀνά- 
ἔνησις ἂν εἴη. Καὶ μάλα δὴ οὕτως ἔχει, ὦ Σωώχρατες. 

ΧΟΧΥ. Πότερον οὖν αἱρεῖ, ὦ Σιιμία; ἐσεισταμένους 
ἡεᾶς γεγονέναι, ἢ ἀναμεμνήσχεσϑαι ὕστερον ὧν πρότερον 
ἐπιστήμην εἰληφότες ἡμεν; Οὐχ ἔχω, ὦ Σώχρατες, ἐν τῷ 
παρόντι ἕλ ἔσϑαι. Τί δὲ τόδε; ἐχεις ἑλέσϑαι, χαὶ πῇ σοι 
δοχεῖ “περὶ αὐτοῦ" ἀνὴρ ἐπιστάμενος σεξρὲ ὡὧν ἐπίσταται 
ἔχοι ἂν δοῦναι λόγον ἢ οὔ; Πολλὴ ἀνάγχη, ἔφη, ὦ Σώ- 
χρᾶτες. Ἢ χαὶ δοχοῦσί σοι πάντες ἔχειν διδόναι λόγον 
σγερὶ τούτων ὧν νῦν δὴ ἐλέγομεν; Βουλοίμην μὲν τᾶν, 
ἔφη ὃ Σιμμίας" ἀλλὰ ον μᾶλλον ἘΡ ἀΡΙ μὴ αὔριον 
τηνιχάδε οὐχέτι ἢ ἀνϑρώπων οὐδεὶς ἀξίως οἷός τε τοῦτο 
ποιῆσαι. Οὐχ ἄρα δοχοῦσέ σοι ἔπίστασϑαί γε, ἔφη, ὦ 
Σιμμία, ττάντες αὐτά; Οὐδαμῶς. αἰναμιμνήσκονται. ἄρα 
ἃ ποτξὲ ἐμαϑον; “νάγχη. Πότε λαβοῦσαι αἱ ψυχαὶ ἡμῶν 

τὴν ἐπιστήμην αὐτῶν; οὐ γὰρ δὴ ἀφ᾽ οὗ γε ἄνϑρωποι 

το μὴ αὔριον --- 2ο οὐδείς ΤΒοιη. Μαρίβίευ 5. ν. πηνίκα Ρ. 288 Ἐ. 

ι ἂν δῃηίςε ἐπιστήμην ροϑαϊ Εὶ 2 ἀναμιμνήεσκεσίθαι Β: ἀνα- 
μιμνήσκεσθαι (ΤῈΣ, αὐ τῇ νοῖϑα 12 3 γε ΒΌΟΙΘΣ γ᾽ Ἑ | αἰσϑανό- 
μενόν (᾿ς, αἰσϑόμενον ἸῺ ΤΏΔΥΘ.α 5. ἐπιλέληστο (1), ΘΟΥΤ. «(| ἐστλη- 
σίαζεν ἢ ΒΟΥΙΡ511 εἴ ᾧ 1πο]π911 ΗἸγβοΠΐρ, αἵ οἱ. Ῥτοΐδϑ. ΘΠ νον ΘΟ Υ] 18}: 
ἼΒ. ἡ 6; ἡ ο] ᾧ 46] ενὶϊ ΕἼΒΟΠΟΥ | ἢ) ὅμοιον ὃν ἢ ἀνόμοιον (0]]. τς, 
17 19 Αϑβί ) τὰ ἕτερα ΒΟ): ἢ ἕτερον Ὶ νεΎϑαπῃ δαά. ο, τὸ 
ἕτερον ἃ, ϑάτερον Ἐ,, ἴῃ τηδῦρ. Ὁ 7 γε ΒΟΒΡΕ: τε Ἠβίηου 
8 πάντες ΒΟΏΕ: παντὸς Ἐογϑΐετι 9 ἀναμιμνήισκονται Β1): ἀνα- 
“ιμνήσκονται (Ε ΤΟ ἔχει (ἔχει ΕΧ ἔχη δοϊΐ Π) ὦ σώκρατες Β1)Ε: 
ὦ σώκρατες ἔχει ςὀ τι αἱρεῖ Ὁ: αἱρὴ (ΠΕ, αἷος Β 12 γεγονέναι 
Ἐ: 564 ναὶ ἴῃ Τα5. ἢ Β, σοτγ. Ὁ 14 τί τ: Π Ὁ ΙΓ 125..2 
τί δὲ τὸ σῶμα; εἰ] Μεποη. 9 1: τ δὲ (ΒΊΘΙ Εὖ ΠΕ νἰάδτιιν ΙΒ τύ δαὶ Ὁ, 
τί δέ; τόδε Ἡεϊηάοτῖῖ εἴ. ΗἩδγηΔηΠ (ΘΔ ΠΠη. ΑΡΠΑΠΩΙ. Ρ- 75 
τό ἔχοε ΒΕ: ἔχειν ἩδΙηΔοΥΓ ᾿ 0: ἢ 8 τ ἢ, ΒΡ; ἢ ἃ 
τὃ τὰν (ΓΕ: τ΄ ἂν Βὴς 20 ἢ Ὁ, ἡ ἃ] οἷός τε 1), 564 ἐτ 1ῃ Τὰ 5. 
22 τὰ αὐτά. Βίθρμδηιβ] ἀναμεμνήισκονται ΒΒ" ἀναμιμνήσκονται ΟΙΘ 
53 ἃ ποτε Β: ἃ ποτὲ (Ὦ, ποτε ἃ Ἐ| λαβοῦσζαι αἱ ψυ Ἰχαὶ 1Π6]τ|58 
γαῆπροηβ ἃ, αἵ οπλ. (, 1ἴῖἢ ἢπα νεῖϑιι5 δαά, ο, αἱ εχ εοηβηά. Εὶ 
24 αἰ ἐν ΟΠ1. ΠῚ 
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γεγόναμεν. Οὐ δῆτα. Πρότερον ἄρα. Ναί. Ἦσαν ἄρα, ὦ 
Σιμμία, αἷ ψυχαὶ καὶ πρότερον, πρὶν εἶναι ἐν ἀνθρώπου 
εἴδει, χωρὶς σωμάτων, χαὶ φρόνησιν εἶχον. Εἰ μὴ ἄρα 
γιγνόμενοι λαμβάνομεν, ὦ Σώχρατες, ταύτας τὰς ἔπι- 
στήμας" οὗτος γὰρ λείπεται ἔτι ὃ χρόνος. Εἶεν, ὦ ἑταῖρε" 
ἀπόλλυμεν δὲ αὐτὰς ἐν ποίῳ ἄλλῳ χρόνῳ; οὐ γὰρ δὴ 
ἔχοντές γε αὐτὰς γιγνόμεϑα, ὡς ἄρτι ὡμολογήσαμεν" : 
ἐν τούτῳ ἀπόλλυμεν, ἐν ᾧττερ χαὶ λαμβάνομεν; ἢ ἔχεις 
ἄλλον τινὰ εἰπεῖν χρόνον; Οὐδαμῶς, ὥ Σώχρατες, ἀλλὰ 
ἔλαϑον ἐμαυτὸν οὐδὲν εἰττών. 

ΧΧΙ. ἀρ᾽ οὖν οὕτως ἔχει, ἔφη, ἡμῖν, ὦ Σιμμία; 
εἰ μὲν ἔστιν ἃ ϑρυλοῦμεν ἀεί, καλόν τὲ χαὶ ἀγαϑὸν χαὶ 
πᾶσα ἢ τοιαύτη οὐσία, καὶ ἐπὶ ταύτην τὰ ἐχ τῶν αἰσϑύ- 
σεων πάντα ἀναφέρομεν, ὑπάρχουσαν πρότερον ἀνευρί- 
σχοντὲς ἡμετέραν οὖσαν, χαὶ ταῦτα ἐκδίνῃ ἀπειχάζομεν, 
ἀναγκαῖον, οὕτως ὥσπερ καὶ ταῦτα ἔστιν, οὕτως χαὶ τὴν 
ἡμετέραν ψυχὴν εἶναι καὶ χιρὶν γεγονέναι ἡμᾶς" εἰ δὲ μὴ 
ἔστι ταῦτα, ἄλλως ἂν ὃ λόγος οὗτος εἰρημένος δἴη:; ἀρ᾽ 

οὕτως ἔχει, χαὶ ἴση ἀνάγκη ταῦτά τε εἶναι χαὶ τὰς ἡμιδτέ- 
ρας ψυχὰς πρὶν χαὶ ἡμᾶς γεγονέναι, καὶ εἰ μὴ ταῦτα, 
οὐδὲ τάδε; Ὑπερφυῶς, ὦ ὠ Σώκρατες, ἔφη ὃ Σιεμιμέας, δοχεῖ 
μοι ἢ αὐτὴ ἀνάγχη εἶναι, καὶ εἰς χαλόν γὲ καταφεύγει ὃ 
λόγος εἰς τὸ ὁμοίως εἶναι τήν τε ψυχὴν ἡμῶν πρὶν γενέ- 
σϑαι ἡμᾶς καὶ τὴν οὐσίαν ἣν σὺ [νῦν] λέγεις. οὐ γὰρ 
ἔχω ἔγωγε οὐδὲν οὕτω μοι ἐναργὲς ὃν ὡς τοῦτο, τὸ 
πάντα τὰ τοιαῦτ᾽ εἶναι ὡς οἷόν τὲ μάλιστα, χαλόν τὸ 
χαὶ ἀγαϑὸν καὶ τάἀάλλα πάντα ἃ σὺ νῦν δὴ ἔλεγες" 

1 πρ. ἄρα Ε 3 χωρὶς σωμάτων 1πο] 51 ἨΊΥΒΟΏΙσ 4 γιγνό- 
μενοι ΒΟΡΕ: ἅμα γιγνόμενοι ἃ ἢ: ἢ Β, τι ΤηΟΧ ὃ ἐν 
ᾧπερ ΒΟ: ᾧπερ Ἐ| καὶ λαμιβάνομεν ΒΟΡΕ: ἀν καὶ λαμβάνωμεν 9) 
9 αὐνὼ ΘΝ ἀλλ Ε, ταπηρθηβ Ὁ 1 ἀρ; (Ὁ ἀρὶ ς 12 ἐστιν ΒΙ 
ϑουλοῦμεν ΒΟ); ϑρυλλοῦμεν Ἐς | καλόν τε ΒΟ: καλὸν τέ τι ἘΡ 
13 αἰϑήσεων ΒΟΒΕ: αἰσϑήσεων αὐτῶν Ὁ 14 πάντα ς: πᾶν ( 
τ6 οὕτως ὥσπερ ΒΕ: ὡσαύτως ὥσπερ ἰδπίαν! Ηεἰηαοτί ταῦτά 
Ἐστὶ» Β1). ταῦτα ἐστὶν (ΕἸ, ὍτΟ ταῦτα ᾿ς Εἴ τη νεῖ5. τ τὸ 20 Αδί 
αὐτὰ να] αὐτό, ΝΥ γι ΔΟἢ αὕτη εἰ, Ὁ] δοσιιδαίίνιιβ δϑί, ταύτην οί 

ἸΠ5ῈΡΕΥ τασδὲ ροδβία]αν! 17 μῇ ἔστε ΒΓΕ: μή ἐστι Ὁ, μὴ ἔσται 1) 
18 ἄρ᾽ Β: ἀρ ΓΡ 19 τε ὨΕ, τθῆηρεηβ θ: τ 21 ὦ σώκρατες 
ἔφη ΒΟΕ 24 νῦν ΟἿ. Πι. Βεκῖκου: δαα. ΒΟ 6 25 οὗτοι 
τι νιἀφδίαγ (, οὕτω ς | ἐνεργὲς αὶ 26 πάντα τὰ ΒΕ: πάντα (, 
ἅπαντα τὰ Ὁ Ι τοιαῦτ᾽ ΒΟΕΕ: τοιαῦτα 1) 

«1 
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-᾿ »-» 9 ,ὕ ,ὔ 

χαὶ ἐμοὶ δοχεῖ ἱχανῶς ἀποδέδειχται. Τί δὲ δὴ Κέβητι; 
3) ς “ ὃ - ἊΝ ΝΝ , ΄ὔ ς “- 

ἔφη ὁ Σωχράτης" δεῖ γὰρ χαὶ Κέβητα πείϑειν. “Ικαγνῶς, 
, ς , Σ ΄ 

ἔφη ὃ Σιμμίας, ὡς ἔγωγε οἶμαι" χαίτοι χαρτερώτατος 
2 » -" 5; 
ἀνϑρώπων ἐστὶν πρὸς τὸ ἀτιιστεῖν τοῖς λόγοις" ἀλλ᾽ οἶμαι 

3 » » ΞΡ 3 “ , 

οὐχ ἐνδεῶς τοῦτο σπτεπτεῖσϑαι αὐτόν, ὅτι πρὶν γενέσϑαι 
τ» 3 ς - ς ΄ 
"Μ αελὴν ἡμῶν ὕ Ψψυχη. νν τωΝ ' κὰν 

Ὁ απ Φ 2 

ΧΧΠΙ. δἰ μέντοι καὶ ἐπειδὰν ἁἀποϑάνωμεν ἔτι ἔσται, 
οὐδὲ αὐτῷ μοι δοχεῖ, ἔφη, ὦ Σώχρατες, ἀπτοδεδεῖχϑαι, 
3 Ξ2 ΟὟ ϑν [οἱ -“ Χ , 5} Ν - - 

ἂλλ ἔτι ἑνέστηχεν ὃ νῦν δὴ Κέβης ἕλεγε, τὸ τῶν στολλῶν, 
[4 Χ Ψ -" 2 ΄ -» 

ὁπως μὴ ἀποϑνήσχοντος τοῦ ἀνϑρώπου διασχεδαγνῦται 
Ν ΞΕ ς ἣν .. 53 - ͵ 5 , ᾿ , 

Υ ψυχὴ χαὶ αὐτῇ τοῦ εἶναι τοῦτο τέλος ἡ. τί γὰρ κωλύει 
γίγνεσϑαι μὲν αὐτὴν χαὶ ξυνίστασϑαι ἁμόϑεν ποϑὲν χαὶ 

5 2 , » 2 

εἶναι, τιρὶν καὶ εἰς ἀανϑρώπειον σῶμα ἀφιχέσϑαι, ἐπειδὰν 
9) 2 ΄ὔ ᾿ 

δὲ ἀφίχηται χαὶ αταλλάττηται τούτου, τότε χαὶ αὐτὴν 
τελευτᾶν χαὶ διαφϑείρεσθαι; Εὖ λέγεις, ἔφη, ὦ Σιμμία, 

, ΄ “ [4 2 - Ξ 

ὃ Κέβης. φαίνεται γὰρ ὡὥσπτερ ἡμισυ ἀποδεδεῖχϑαι οὐ 
ἘΝ [6 Ὶ ᾽, ς - ΟΥ̓ ς - ς Ἔζὴς χω ᾿ 

δεῖ, ὁτι πρὶν γενέσϑαι ἡμᾶς ἣν ἡμῶν ἡ ψυχή" δεῖ δὲ 
σεροσαττοδεῖξαι τε καὶ ἔπεξιδὰν ἀττοϑάνωμεν οὐδὲν ἧττον 
5 ὃχ Υ ᾽, 2 7 , ς ᾿) ,ὔ 

ἔσται ἢ πρὶν γενέσθαι, εἰ μέλλει τέλος ἡ ἀπόδειξις 
2 , 3 , , 

ἔχειν. “ποδέδειχται μέν, ἔφη, ὦ Σιμιμία τε χαὶ Κέβης, 
ὃ Σωχράτης, χαὶ νῦν, εἰ ϑέλετε συνθεῖναι τοῦτόν τε 
τὸν λόγον εἰς ταὐτὸν χαὶ ὃν πρὸ τούτου ὠμολογή- 
σαμεν, τὸ γίγνεσϑαι πᾶν τὸ ζῶν ἕχ τοῦ τεϑνεῶτος. δἰ 

ς ΄ 2 , 2. »« 

γὰρ ἔστιν μὲν ἡ ψυχὴ χαὶ πρότερον, ἀνάγχη δὲ αὑτῇ εἰς 

τ καὶ ἐμοὶ δοκεῖ (ἐδόκει Β) ἱκανῶς ἀποδέδεικται ΒΓ), ταϑί]- 
ἘΠῚ Ν. ( Ῥὴ 120’ οἷ. τπ1π8’ τοῦ 10 Ῥεοίαρ᾽ 214 (ς σαὶ ἔμοῈ ὑχα- 
ψνῶς ἀποδέδεικται Τὰ εἴ νο]π1556 νἀ δία Ὀ, Παπὶ καὶ ἔμοιγε ἱκανῶς 
τηδῦρ. δἀβουρϑὶί, γρ. ἀποδεδεῖχϑαι ἃ, καὶ ἐμοὶ (νΕ] ἔμοιγε) δοκεῖν 
ἱκανῶς ἀποδέδεικται (ἀὐ]] 6] πλ5. Δ αρηθΥ, καὶ ἔμοιγε δοκεῖ ἱκανῶς 
ἀποδεδεῖχϑαι Αι | δὲ (ΠΕ, δα Β: δαὲ Ὁ 2 δεῖ ἃ: δα Ὁ 
4 ἐστὲ (ν εγ454) ΒΌ: ἐστὶ (Ὲ δὴν ςἄ: ἣν (ἢ) ὃ οὐδὲ ΒΟ: 
οὐδ᾽ ἘΠἔφη ὦ σώκρατες ΒΓ): ὦ σώκρατες ἔφη ἘΙ ο δὴ 19), 564 ἡ 6Χ 
εὐηθ6ηα. το μὴ ΒΟΒΘΕ: μὴ ἅμα Ὀ6 | ἀποϑνήισκοντος Β: ἀποϑνή- 
σκοντος ()Ε |διασκεδαννῦται σατὴ ΜαίΠαθο γϑϑίαὶ, φποα Ππ]5 
ἰογπιαα νϑβερία ἀρια Ῥ]αΐοπθηη οχίαπξ σοιηρ]αγα: διασκεδάννυται 
ΒΟΘῈΕ, διασκεδαννύηται Ὁ Νν γι{ΘηΌΔΟἢ, διασκεδαννύηται νεῖ διασκε- 
δαννύται ΑΞ τ2άμοϑεν ποϑὲν ΒΕΚΚεΙ: ἀλλοϑέν ποϑὲεν ΒΟΕ, Πᾶς 
ἂς ρεγρείπα ἔδεσε ρεγηλαίδίοπα οἵ. (οθεῖ ναΐ. 1θοῖ. Ρ. 286 13 ἀν- 
ϑρώπειον ΒΟ) 6: ἀνθρώπινον ἘΞ το ἔφη ογηθ.. ςὀ γῆν (, ἣν 10, 
οοττ. ςἀ] δεῖ δὲ ΒΟ. : δεῖν δὲ εξ 18 ὅτε ΒΟ): ἔτι Ἐ4| καὶ ΒΟ: εἰ 
καὶ Ἐὶ 19 μέλλει ΒΟ): μέλλοι Ἐὶ 20 ἔχειν Β(: ἕξειν Ἐ 
21 ϑέλετε 1), 564 ε δχίγοιηδ εχ εηθηά. 24 ἐστικ 1), ἐστι ΒΟ, 
ἼΣ τι τεῆηρσεϑηβ ", ἐστεν Ἐ| μὲν οπλ. Ε | δὲ ΒΟ, οχ διηβηά. Ὁ: 
» 1 

({«π 

ΙΟ 
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8 ΦΑΙΔΩΝ 1:7. 

τὸ ζῆν ἰούσῃ τε χαὶ γιγνομένῃ μηδαμόϑεν ἄλλοϑεν ἢ ἐχ 
ϑανάτου χαὶ τοῦ τεϑνάγναι γίγνεσθαι, πῶς οὐχ ἀνάγχη 
αὐτὴν καὶ ἐπειδὰν ἀποϑάνῃ εἶναι, ἐπειδή γε δεῖ αὖϑις 
αὐτὴν γίγνεσθαι; ἀποδέδειχται μὲν οὖν ὅπερ λέγετε 
χαὶ γῦν. 

ΧΧΙΨ. Ὅμως δέ μοι δοχεῖς σύ τε χαὶ Σιμιμίας ἡδέως 
ἂν χαὶ τοῦτον διαπραγματεύσασϑαι τὸν λόγον ἔτι μᾶλλον, 
χαὶ δεδιέναι τὸ τῶν παίδων, μὴ ὡς ἀληθῶς ὃ ἄνεμος 
αὐτὴν ἐχβαίνουσαν ἐκ τοῦ σώματος διαφυσᾷ χαὶ διασχε- 
δάννυσιν, ἄλλως τε χαὶ ὅταν τύχῃ τις μὴ ἐν νηνεμίᾳ ἀλλ᾽ 

7, Χ ’, Ἂ ᾽; ς ,ὕ 

ἐν μεγάλῳ τινὶ πνδύματι ἀπττοϑνήσχων. καὶ ὁ Κέβης 
2 ͵ ίς 7, 3} 3 ΄ “2 

ἐπιγελάσας Ὡς δεδιότων, ἔφη, ὦ Σώχρατες, πειρῶ ἀνα- 
,ὕ “ὦ Ἀ Ν ς ς » 7, 2 ἊΝ αν 27 

γεδίϑειν᾽ μᾶλλον δὲ μὴ ὡς ἡμῶν δεδιότων, ἀλλ᾽ ἴσως ἕνι 
τις καὶ ἐν ἡμῖν παῖς, ὅστις τὰ τοιαῦτα φοβεῖται" τοῦτον 

5, ΄, ᾿ Χ ᾿Ν , “ 

οὖν τιεξιρώμεϑα πείϑειν μὴ δεδιέναι τὸν ϑάνατον ὥσπερ 
Α , 2 Χ ΄ ΒΡ. (τ ῇ 32 ’ 

τὰ μορμολύχεια. Αλλὰ χρή, ἔφη ὁ Σωχράτης, ἑπᾷδειν 
-" ΄ , , ὉΧ ΄, , Ψ 

αὐτῷ ἑἕχάστης ἡμέρας, ἕως ἂν ἐξεπᾷάσητε. Πόϑεν οὖν, 
5, ͵ - ΄ Ξ ᾿ 

ἔφη, ὦ Σώχρατες, τῶν τοιούτων ἀγαϑὸν ἐπῳδὸν ληνψό- 
Χ ΄ ς -" ΖΣ , Χ 

ιἰδϑα, ἐπειδὴ σύ, ἔφη, ἡμᾶς ἀπολείπεις; Πολλὴ μὲν ἢ 
Ἕλλάς, ἔφη, ὦ Κέβης, ἐν ἣ ἕνδισί που ἀγαϑοὶ ἄνδρες, 

Ἁ Α Α Ἁ - ,ὔ ,ὔὕ [4Ἱ ᾽ὔ Ν 

πολλὰ δὲ χαὶ τὰ τῶν βαρβάρων γένη, οὺς πάντας χρὴ 
διερευνᾶσϑαι ζητοῦντας τοιοῦτον ἐπῳδόν, μήτξε χρημάτων 

, ΄, ᾽ὔ 3} 2 

φειδομένους μήτε πόνων, ὡς οὐχ ἔστιν εἰς ὁ τι ἂν ἀναγ- 
χαιότερον ἀναλίσχοιτε χρήματα. ζητεῖν δὲ χρὴ χαὶ αὐτοὺς 

3 2 ,ὔ τ. 3} Ν ΡΝ 9. ὧν ς ,ὕ “ἦ - 

μετ ἀλλήλων" ἴσως γὰρ ἂν οὐδὲ ῥᾳδίως εὑροιτε μᾶλλον 
- , » ΞῈ 3 » ἣ , 

ὑμῶν δυναμένους τοῦτο ποιεῖν. “λλὰ ταῦτα μὲν δή, ἔφη, 

το πολλὴ --- τ γένη ΟἸειηθηβ ΑἸεχαπάγ. βίτοπι. στ, 15, 66 

Τ ἀλλοῦ 1). ΘΟΙΙ. ΕΠ 2 χαὶ ΒΕΙΘ τὲ καὶ ἐν» Εὶ 5. αὐτὴν (ΕΔα᾿- 
τεπηρσθηβ Ὁ: αὐτὴν Ὁ) [ ἐπειδή γε ΒΟ): ἐπειδὴ Ἐ | αὐϑις αὐτὴν 
ΒΟΒΕ:;: αὐτὴν αὐϑις Ὁ 4 λέγετε ουΠπΔ σοαϊοςα αποάδπι ΒΕΚΚΕΟΥ: 
λεγεται ΒΕ, οἱ. τοὶ. τῇ 9 διαφυσσᾶ ἘΣ | διασκεδάννυσιν 
ΒΟΘΒΕ: διασκεδαννῦσιν Αϑῖ, διασκεδαννύῃ ΗἸγβοΟΠΙρ, νίἄθ 120, τὸ 
10 ἄλλως τε 1), γρ. καὶ μάλιστα 1ῃ ΤηΔῖρ. 4, νἱάδ Δροΐορ. 54, 22 
1 ἀποθνήσκων Β: ἀποθνήσκων (ΠΕ 12 δεδιόχτων Ὁ 
15 πειρῶ μεταπείϑειν Ἡεϊπἀοτῇ 16 μορμολύκεια (Τ)6: μορμο- 
λύκια Ἐς, μορμολυκεία Β, 5684 υκεία ταβηροη5 Ὁ | χρὴ ), 564 χρ 6χ 
ΕἸ6η6. [ἐπάδειν 1), 564 εἰν δχ διηθπηά. 17 ἐξεπᾷάσητε ἩδΙΠΔοΥΐ: 
ἐξιάσηται ΒΟΕ, γρ. καὶ ἐξεπάισηται ἃ 18 σώκρατες Β, 566 ες ἴῃ 
τὰ5.  ἀγαϑὸν Ὁ: ἀγαϑῶν ἃ | ληψόμεϑα (, 564 ὁ ἴῃ Γ85. 19 σὺ 
οἴ. Ε', 844. 6 23 ὡς οτη. Ε, 444. ε | ἄν ἀναγκαιότερον (ς, ῥτο- 
Ῥανι Αϑβί; ἀναγκαιότερον ΒΙ), ἂν εὐκαιρότερον ΒΞ 2426 δυναμένους 
ζ, 5εα ουὅ εχ 6πη6ηά. | ταῦτα οἵη. ( | ἔφη ὑπάρξει ΒΟ: ὑπάρξει 
ἔψη Ἐ-, 515 :}15 {Γδ ϑροϑι(οηἱβ εἤδοϊ ἢ 

(ὃ 



2 ΠΛΑΤΩΝΟΣ τϑ 
ς ᾿- , {2 , , 

Β Ὀὕπάρξει, ὁ Κέβης" οϑεν δὲ ἀπελίπομεν ἐπανέλθωμεν, εἴ 
ς , , ΝΥ , - 

σοι ἡδομένῳ ἐστίν. λλὰ μὴν ἡδομένῳ γε" πῶς γὰρ οὐ 
μέλλει; Καλῶς, ἔφη, λέγεις. 

ΧΧΥ. οὐκοῦν τοιόνδε τι, ἢ δ᾽ ὃς ὃ Σωχράτης, δεῖ 
ς 

ἡμᾶς ἐρέσϑαι ἑαυτούς, τῷ ποίῳ τινὶ ἄρα προσήχει τοῦτο 5 
Ἀ. - ’, - 

τὸ πάϑος πάσχειν τοῦ διασχεδάννυσϑαι, χαὶ ὑπὲρ τοῦ 
“τοίου τινὸς δεδιέναι μὴ ττάϑῃ αὐτό, καὶ τῷ ποίῳ τινὶ εοὔϑ' 
χαὶ μετὰ τοῦτο αὖ ἐπισχέψασϑαι, πότερον ῃ ψυχή ἐστιν, 
χαὶ ἐχ τούτων ϑαρρεῖν ἢ δεδιέναι ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας 
ἱνυχῆς; ἀληϑῆ, ὦ ἔφη, λέγεις. “ρ᾽ οὖν τῷ μὲν συντεϑέντι τε τὸ 

ς χαὶ συνϑέτῳ ὄντι φύσει προσήκει τοῦτο πάσχειν, διαι- 
ρεϑῆναι ταύτῃ ἥττερ συνετέϑη" εἰ δέ τι τυγχάνει. ὃν 
2 ΄ ’ , ΄ 

ἀξύνϑετον, τούτῳ μόνῳ τσιροσήχει μὴ πάσχειν ταῦτα, 
ΒΥ χλ), ε 2 ΡΥ Ὁ ΡΒ “ 2 ς Κέ 

οἴπτερ τῷ ἄλλῳ; “οχεῖ μοι, ἔφη, οὑτως ἔχειν, ὃ Κέβης. 
2 - 7 2 Χ ΘΕΆ ς ΄ -» 

Οὐχοῦν ἀττὲρ ἀδξὶ χατὰ ταῦτα χαὶ ὡσαύτως ἔχει, ταῦτα 15 
’ 3 ΦᾺ 5 ᾿ εν « ΎΣ Ἐλ Ὁ ἘᾺΥ Ὰ 

μαλιστα εἴχὸς εἶναι τὰ ἀξύνϑετα, ἃ δὲ ἀλλοτ᾽ ἄλλως χαὶ 

μηδέποτε χατὰ ταῦτά, ταῦτα δὲ σύνϑετα; Ἄμοιγε δοχεῖ 
“ 

οὕτως. Ἴωμεν δή, ἔφη, ἐπὶ ταὐτὰ ἐφ᾽ ἅπερ ἕν τῷ ἔμι- 
Ὁ προσϑεν λόγῳ. αὐτὴ ἢ οὐσία ἧς λόγον δίδομεν τὸ είναι 

Δ Ὁ» - 

χαὶ ἐρωτῶντες χαὶ ἀπτοχρινόμεγοι, ττύότερον ὡσαύτως ἀεὶ 20 
2) Χ 2 ᾿ ὈΥ Υ5}ὲ ΦῚ ΔΝ ες ἃ δες 51) ΟΣ ΕΝ Ν 

ἔχει χατὰ ταῦτα ἢ ἄλλοτ ἄλλως; αὐτὸ τὸ ἴσον, αὑτὸ τὸ 
“ 2 ς , Ν “ ,ὔ Ν 

χαλόν, αὑτὸ ἕχαστον ὃ ἔστιν, τὸ ὃν, μή ποτε μεταβολὴν 

- 5...) τς [7 

τὸ ἀρ οὔ --- τὸ οὕτως 5ἴΟΡ. Θ0]05΄. 1, 41,0 

4η 4: ἡ Ὁ 5 ἐρέσϑαι Β1): ἔρεσθϑαι ς(, ἐρεσϑαι (, ἀνέρε- 
σϑαι ἄς (ΟΥ̓ ΟΣ τοῦ ὃ ΒΕ ΊΘ: στὸ. Εά ΟἸγπιριοάοτςιις, ἢ ἢ 
τὸ 5018 νΘΥ̓5111Π} 66. ς, δἰ ν]άς Δροΐορ. 45,2 εἰ Ἀ14 661] Πρ αβί οὗ 
Ἰα]ΟΠ5 ὃ 24 ἢ. 124 7 πάϑη ΒΟ): πάϑοι Ια | τινὲ οὐ ἩΘΙηἀοτί: 
τινί ΒΟΙΕ ΟἸγτηριοάοσιϑ; καὶ τῷ ποίῳ τινὶ ἀο]εν! (ΟΥΏΔΙΙ 5 
Θαΐορ. Ρ. 8 ὃ ποτέρων τοηϊανθγαΐ Ηογτιδπηη (οβαπηη. ΑΡΒΔΠΩΙ. 
Ῥ- 75; Ροβῖθα σότερον τοοορὶς 1 ἡ οἕλ. Ἐ᾿ ἐστι ε (Ὁ Ἐγαϑ8) Β΄: ἔστι κ 
1), ἐστι (Ὲ το ἀο᾽ ([συντεϑέντ ΒΟΕ, 56ἀ ε ῬΓΟΥ ὃχ ΘΠΊ6Π6. 10) 
ἘΣ ΞΘ Εν 1] τεοῖ. Ο τι συνθέτῳ ΒΟΒΠΕ: ξυνϑέτῳ Ὁ 12 ἥπερ 
ΒΙ συνετεέϑη ΒΟΒΕ: ξυνετέϑη Ὁ 13 ταῦτα ἘΠ Ραποιὶϑ ποίδίι πη 
ΠΡ τὰ αὐτὰ Ἐ 14 εἴπερ --- τῦ σύνθετα ἴῃ τα. Εὶ 1 ταὐτὰ 
ΒΕ: τὰ αὐτὰ τ6 ἃ δὲ --- σύνθετα οτα. (, ἴῃ πιᾶῖρ. Δ64. ς, 
564 σ1Π} ΡΔΓ5 ΤΠΔΓΕΊΠΙ5 ροϑβίθα ΔΡϑοϊ μἀθσίι, σουηρ]ατα Ἰπϊοσοιά6- 
ἘΠῚ 1 ἃ ΘΙ ΠΟΤ. τὰ ΒΕ Θετῖς [γ᾽ Ε 1 ἄλλοτε 1) 1785 
σύνϑετα (ξ. Ὁ) Β: δὲ εἶναι ξύνϑετα ς, εἶναι τὰ ξύνϑετα ἘΣ, εἶναι τὰ 
ΒΌΡΤα ὙΘΥΒΊΙΠῚ δαά. θ6; μηδέποτε κατὰ ταῦτα σύνϑετα ξ ΟΡ δοιι5 
18 ταὐτὰ ἨεἸπάοτί: ταῦτα ΒΟΒΕ, οἴ. (ομεῖ τη 6 Π105. νο]. 9 (1860) 
Ῥ.354 19 δίδομεν 1), 564 δὸ εχ δπηθηα. [τὸ εἶναι Μααν Δανουϑ. 
ΙΡ. 371: τοῦ εἶναι ΒΟΡῈ, τὸν τοῦ εἶναι ΔΙ ρταβ 21 κατὰ ταὐτὰ 
ἘΡοά: καταυτὰ ΒΟ ἶσον (Ὁ) 22 ὃ ἐστεκ (ν εὐα58) Β1), ὁ ἐστι 
(ΓΕ. τὸ ἢ, 564 τ᾿ δ. ἃ ἡ πσὶε ΒΟ," ἢ α ᾿μή; ἴῃ δον 
δαά. ἢ 
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χαὶ ἡντινοῦν ἐνδέχεται; ἢ ἀεὶ αὐτῶν ἕχαστον ὃ ἐστι, 
μονοειδὲς ὃν αὐτὸ καϑ' αὑτό, ὡσαύτως χατὰ ταὐτὰ ἔχει 
χαὶ οὐδέποτε οὐδαμῇ οὐδαιιῶς ἀλλοίωσιν οὐδεμίαν ἐνδέ- 

,ὔ ὩΣ ΄ ς , Ν ΒῚ ᾿ ’ 

χέται; «Ὡσαύτως, ἔφη, ἀνάγχη, ὁ Κέβης, κατὰ ταὺῦταὰ ἔχξδιν, 
, -» - -» γ᾿ Ὧ 7, 

ω Σώκρατες. 7ι δὲ τῶν σολλῶν [καλῶν οἷον ἀνϑρώ- 
σων ἢ ἵπεσεων ἢ ἱματέων ἢ ἄλλων ὠντινωγοῦν τοιούτων, 
ἢ ἴσων ἢ χαλῶν ἢ σεάντων τιον ἐχδένοις ὁμωνύμων; ἄρα 
χατὰ ταὐτὰ ἔχει, ἢ πᾶν τοὐναντίον ἐχείνοις οὔτε αὐτὰ 

Ἂ; ω νι ΄ 2 , ς - 2 - 

αὑτοῖς οὔτε ἀλλήλοις οὐδέποτε, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδαμῶς 
δὰ 9 , “ 5») τ ᾽ὔ - 3 ᾽ὔ ς ΄, 

χατὰ ταὐτά; Ούτως, ἔφη, ὁ Κέβης" οὐδέποτε ὡσαύτως 
; » ΄ Ν ὟΝ “ Ρλ ΒλῚ - 

ἔχει. Οὐχοῦν τούτων μὲν χὰἂν ἅψαιο χἂν ἴδοις χἂν ταῖς 
ὟΣ Ὑπὸ αν, ΣῈ Τὴ - κ . ΙΝ ΡΉΡν, 

ἄλλαις αἰσϑήσεσιν αἴσϑοιο, τῶν δὲ χατὰ ταὐτὰ ἐχόντων 
7 ») [44 ΩΝ 27 2 , ΡΒ} »- - ὔὕ 

οὐχ ἔστιν ὁτῳ στοτ᾿ ἂν ἄλλῳ ἐπιλάβοιο ἢ τῷ τῆς διανοίας 
» Ὶ 5) - Χ » ς ΄ 

λογισιιῷ, ἀλλ᾽ ἐστὶν ἀειδῆ τὰ τοιαῦτα χαὶ οὐχ ὁρατά; 
Παντάπασιν, ἔφη, ἃ ἀληϑὴ λέγεις. 

ΧΧΥΙῚ. Θῶώμιεν οὖν βούλει, ἔφη, δύο εἴδη τῶν ὄντων, 
τὸ μὲν ὁρατόν, τὸ δὲ ἀειδές; Θῶμεν, ἔφη. Καὶ τὸ μὲν 

2 2) , τὴ ᾿ 

ἀειδὲς ἀεὶ χατὰ ταὐτὰ ἔχον, τὸ δὲ ὁρατὸν μηδέποτε χατὰ 
9 σ - , - ᾿ ΄ Ύ 3.) (ἡ ’ 

ταῦτά; Καὶ τοῦτο, ἔφη, ϑῶμεν. Φέρε δή, ἡ δ᾽ ὃς, ἄλλο 
τι ἡμῶν αὐτῶν τὸ μὲν σῶμά ἐστι, τὸ δὲ ψυχή; Οὐδὲν 
ἄλλο, ἔφη. Ποτέρῳ οὖν διιοιότερον τῷ εἴδει φαῖμεν ἂν 
ὍΥ , Χ - , " : ας ΧΟ Υ εἶναι χαὶ ξυγγενέστερον τὸ σῶμα; Παντί, ἐφη, τοῦτό γε 
-» [4 - ζ -» 

δῆλον, ὅτι τῷ ὁρατῷ. Τί δὲ ἢ ἢ ινυχή; ὁρατὸν ἢ ἀειδές; 
0 9: ς Ψ 2 9 , ; ΤΣ τ' Μῇ)λλὰ 

ὑχ ὑπ ἀνθρώπων γε, ὦ Σώχρατες, ἔφη. ὰ ἡμεῖς 

τό ϑῶμεν --- τ24,5 ὦ Σώχρατες Ὑπεοάοτεξ. ἐπεταρθαξ. Ρ. 907 Οδίϑῇ. 
τό ϑῶμεν --- το6, τὴ Σιμμία 510". εοἴορ. τ᾿, 41,9 ] τό ϑῶμεν --- τ27, τ8 ἔφ!) 
ἘΠ ι56 Ὁ. ῬΥΆΘΡΑΓ. Ἔνϑηρ. 11, 27 

Ι ἡντινοῦν Π| ὅ ἐστι ΒΟΌΕ 3 ἀλλοίωσιν Β,, 564 οἱ ἴῃ ΤΑ 5. 
4 κατὰ ταυτὰ ΒΟ): καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ Ε 5 δα Β: δαὲ Ὁ) καλῶν 
ἀο]θνι (Ἰαββθὴ 5100]. οΥ . 1 Ρ. 15. οἵ. Μδανὶρ δάνεϑ. 1 Ρ. 83 
7 ἢ επίε ἴσων ἄἀβἰδνῖς ἃ, ῃ ἴσων --- ὁμωνύμων ἴηο 151 ΗἸγβομὶσ [ ἀρὰ 
(, οοΥΤ. Ὁ ὃ ταὐτὰ ΒΟ τ τι ἀὐ τὴ: 1 Β, σοτγ. Ὁ] οὔτε ΒΟΒΕ: 
καὶ οὔτε ὨᾺ 9 αὐτοῖς ΓΡ, ΟΠΟΥΙΓ. οἀ | οὐδέ ποτε ΒΟΒΡΕ: οὐδεπώς- 
σοτε ὈᾺ 
σχυτ ΒΕ). νι6 Νώ (ς Ὁ..12 33. ΤΙ κἂν ἅψαιο 46: καὶ ἅνναιο, 19) δὲ 
αἱ νἱάδτιν Ε τ δ αύμρι Π ἘΘΥΠ Ὁ 14 ἔστιν ΒΟΠΕ | ὁρατά 
ΒΟ: ὁρᾶται ΕΑ 15 ἔφη οὐ. ( τό βούλει ΒΟ Ε: εἰ βούλει Ὁ 
18 ταυτὰ ἔχον ΒΟ): τὰ αὐτὰ ἔχον Ἐ, 19 ταῦτα ἔφη ΤΠεοάογαίιι5, 
ἘΒΘΡΙ5. 20 τι 1): τι ἢ ἀ] αὐτῶν ΒΟ.Ε Ἐπ 5, ΤΗθοάογοίαδβ: 
αὐτῶν ἢ ς, ἴῃ ΠΊΔΓΕ:. Ῥ, ϑίοθαδβειιβ 21 φαῖμεν ἂν ΒΟ) ΟἸγρΡῖο- 
ἄοτιβ: φαμὲν ἂν Εὶ Τἤεοδοτγείιϑ, ϑίοραθιιβ 23 δηλονότι (Ὁ | δὲ 
ΕΣ Ἔχ ππδηπ, 19. ὃ ἡ Β: δαὲ Ῥ᾽} αἀνδέθ 9; Ἑδιτ. ἃ 24 ἀλλὰ Β(.: 
ἀλλὰ μὲν ἃ, ἀλλὰ μὴν ἘΣ ἘΠΙ56 115, Τηδοάοτείι, Θίοθαθιιβ 

-"- 

Ὁ, 
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γε τὰ ὁρατὰ χαὶ τὰ μὴ τῇ τῶν ἀνθρώπων φύσει λέγομεν" 
ἢ ἄλλῃ τινὶ οἴει; Τῇ τῶν ἀνθρώπων. Τί οὖν περὶ ψυχῆς 
λέγομεν; ὁρατὸν ἢ ἄόσρατον εἶναι; Οὐχ ὁρατόν. Ἀειδὲς 
ἄρα; Ναί. Ὁμοιότερον ἄρα ψυχὴ σώματός ἐστιν τῷ ἀει- 
δεῖ, τὸ δὲ τῷ ὁρατῷ. Πᾶσα ἀνάγχη, ὦ Σώχρατες. 

ΧΧΥΤΙ. Οὐκοῦν καὶ τόδε πάλαι λέγομεν, ὅτι ἡ ψψυχή, 
ὅταν μὲν τῷ σώματι προσχρῆται εἰς τὸ σχοπεῖν τι ἢ διὰ 
τοῦ ὁρᾶν ἢ διὰ τοῦ ἀχούειν ἢ δὲ ἄλλης τινὸς αἰσϑήσεως 
--τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ διὰ τοῦ σώματος, τὸ δὲ αἰσϑήσεων 
σχοττεῖν τι ---, τότε μὲν ἕλχεται ὑπὸ τοῦ σώματος εἰς τὰ 
οὐδέποτε κατὰ ταὐτὰ ἔχοντα, χαὶ αὐτὴ πλανᾶται χαὶ 
ταράττεται χαὶ ἰλιγγιᾷ ὥσπερ μεϑύουσα, ἅτε τοιούτων 
ἐφαπτομένη; Πάνυ γε. Ὅταν δέ γε αὑτὴ χαϑ' αὑτὴν 
σχοπῇ, ἐχεῖσε οἴχεται εἰς τὸ χαϑαρόν τε χαὶ ἀεὶ ὃν χαὶ 
ἀϑάνατον χαὶ ὡσαύτως ἔχον, χαὶ ὡς συγγενὴς οὖσα αὐτοῦ 
ἀξὶ μετ᾽ ἐχείνου τὲ γίγνεται, ὅτανττερ αὐτὴ χαϑ' αὑτὴν 
γένηται καὶ ἐξῇ αὐτῇ, χαὶ πέπαυταί τὲ τοῦ πλάνου καὶ 
χερὶ ἐχεῖνα ἀεὶ χατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως ἔχει, ἅτε τοιούτων 
ἐφαπτομένη" χαὶ τοῦτο αὐτῆς τὸ πάϑημα φρόνησις 
χέχληται; Παντάπασιν, ἔφη, χαλῶς καὶ ἀληϑῖ λέγεις, ὦ 
Σώχρατες. Ποτέρῳ οὖν αὖ σοι δοχεῖ τῷ εἴδει χαὶ ἐχ τῶν 
ἔιιπροσϑεν χαὶ ἐχ τῶν γῦν λεγομένων ψυχὴ ὁμοιότερον 
εἶναι χαὶ ξυγγενέστερον; Πᾶς ἂν μοι δοχεῖ, ἡ δ᾽ ὅς, συγ- 

Ι τηῖν Τὸ εἴ ΤηΟΧ, τῆεε ἃ εἴ πῆοχ | λέγομεν ΒΓ: ἐλέγομεν Ἐὶ 
ΤΠπεοάαογεία 2. ὴ Β, οοῖτ. Ὁ 3 λέγομεν Β(Ι) Βίοραβδιϑ: ἐλέγο- 
μεν ἘΡά [ἢ ἀόρατον εἶναι ΒΓ) Ἐπ56 15, ΤΠδοάογείμ5, ϑίοΡαβιβ: 
εἶναι ἢ οὐχ ὁρατόν Εὶ 4 ἀρα 1): ἄρα ἃ ] ἐστικ (ν 6γα58) ΒΙ): ἐστε 
(ΓΕ 6 λέγομεν ΓΗροάοζείι5, ταδί ΗἩδιηάογί: ἐλέγομεν ΒΟΘΕ 
ϑίοθδεαιιβ, ΟἸΥΤΩΡΙΟΟΥΤ5 7 τε οῖη. 8 τὸ ἀκούειν 1), σοΥ̓. ἃ 
ο ἐστε (ν ογα58) Β : ἐστε (ΓΕ [δέβηε: δὲ δι ([αἰσϑήσεων ΒΓ : αἱ- 
σϑήσεως ἘΠ ϑίοραξιιβ τὸ τότε ἘΡςά: τὸ ΒΟΠ [σώματος αὐτὰ οὐδέ- 
στοτε ἰβϑία (αϊϑίοταίο Β ττξαὐτὴς Ὁ τ4αεὶ ὃν ΒΟΒΕ: ἀειδὲς Ητ- 
50 Π15, ΡΓΟΡΔΌΙ]Π5 ἀόρατον ΡΙο ἀϑάνατον Ροίαΐ σΟΠοΘΥΘ τῷ ἔχον 
ζ, Ξε ον 6χ ειηβηᾷ. [καὶ ὡς --- τι8 ὡσαύτως ἔχει οτχ. (, ἴῃ τηαγρ. Δα. ο] 
οὖσα τοῦ ἀειδοὺῦς μετ᾽ ἐκείνου ΒΑΔΏΔΙ ῬΏΙ]ΟΙ]ονρ. 21 (1864) Ρ. 405 
Τό τε γίγνεται Ἐς: ἐγγίνεται 1), τε Ἰπ τᾶ5. Β, γίνεται ΥεβηρΘη5 Ὁ! 
καταὐτὴν α 17 γένηται Β: γίγνηται 1ῃ τηαῦΡ. Ὁ τε ΒΟΒΠΕ: γε 
Αϑβί | καὲ περὶ ἐκεῖνα ΒΟΕ Ἐπδεῖα5, ϑίοραθαβ: περὶ ἐκεῖνα καὶ 
ΘΟΒτηας Καὶί, (οτηπηθηΐατ 1 Ρ. 83, καὶ ὥσπερ ἐκεῖνα Αϑί, ργο ααρὰξ 
ῬΓΟΡΔΌΠΠΠΙ5 καὶ καϑαπερεὶ ἐκεῖνα 5οΥἸ 6 γα ροίαϊξ, περὲ ἐκεῖνα 46]6η- 
αὐτὴ ρυίαί ΜΘ 18 τοιούτων ΕΧ τοιοῦτον ἴδε 5 20 ἀληϑῆ Β: 
ἀληϑῶς Ὁ 21 εἴδει Ἐ,, 564 εἴ εχ δηθηά. | τῶν Β, 566 τ 1 Γ85. 
22 ἔμπροσθεν ΒΓ): πρόσϑεν ἘΡ 23 ξυγγενέστερον ΒΕ): συγ- 
γενέστερον Ἐ, | πᾶς (ς ἴῃ τα5. Β) ἄν μοι ΒΓ): πᾶς ἂν ἔμοιγε ἘΡΑΙ 
συγχωρῆσαι ΒΟ; συγχωρήσαι ἘΣ, ξυγχωρῆσαι Ὁ 

5 
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χωρῆσαι, ὦ Σώχρατες, ἔχ ταύτης τῆς μεϑόδου, χαὶ ὃ 
δυσμαϑέστατος, ὅτι ὅλῳ χαὶ παντὶ ὁμοιότερόν ἔστε ψυχὴ 
τῷ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχοντι μᾶλλον ἢ τῷ μή. Τί δὲ τὸ σῶμα; 
τῷ ἑτέρῳ. 

ΧΧΝΗΝ Ὅρα δὴ καὶ τῇδε, ἃ ὅτι, ἐπειδὰν ἐν τῷ αὐτῷ 
ὦσι ψυχὴ καὶ σῶμα, τῷ μιὲν δουλεύειν χαὶ ἄρχεσϑαι ἢ 
φύσις προστάττει, τῇ δὲ ἄρχειν χαὶ δεστιόζειν" χαὶ χατὰ 
ταῦτα αὖ πότερόν σοι δοχεῖ ὅμοιον τῷ ϑείῳ εἶναι, καὶ 
πότερον τῷ ϑνητῷ; ἢ οὐ δοχεῖ σοι τὸ μὲν ϑεῖον οἷον 
ἄρχειν τὲ χαὶ ἡγεμονεύειν πεφυκέναι, τὸ δὲ ϑνητὸν ὁ ἄρχε- 
σϑαί τὲ καὶ δουλεύειν; ἼἜμοιγε. Ποτέρῳ οὖν ᾿ ιψνυχὴ 
ἔοιχεν:; “ῆλα δή, ὠ Σώκρατες, ὅτι ἡ μιὲν ψυχὴ τῷ ϑείῳ, 
τὸ δὲ σῶμα τῷ ϑνητῷ. Σχόπει δή, ἔφη, ὦ Κέβης, εἶ, ἐχ 
πάντων τῶν εἰρημένων τάδε ἡμῖν ξυμβαίνει, τῷ μὲν ϑείῳ 
χαὶ ἀϑανάτῳ χαὶ νοητῷ χαὶ μονοειδεῖ καὶ ἀδιαλύτῳ καὶ 
ἀεὶ ὡσαύτως χατὰ ταὐτὰ ἔχοντι ἑαυτῷ ὁμοιότατον εἶναι 
ψυχή, τῷ δὲ ἀνϑρωπίνῳ καὶ ϑνητῷ χαὶ σπολυξιδεῖ χαὶ 
ἀνοήτῳ χαὶ διαλυτῷ χαὶ μηδέποτε χατὰ ταὐτὰ ἔχοντι 
ἑαυτῷ ὁμοιότατον αὖ εἶναι σῶμα. ἔχομέν τι παρὰ ταῦτα 
ἄλλο λέγειν, ὦ φίλε Κέβης, ἢ οὐχ οὕτως ἔχει; Οὐχ 
ἔχομεν. 

ΧΧΙΧ, Τί οὖν; τούτων οὕτως ἐχόντων ἀρ᾽ οὐχὶ 
σώματι μὲν ταχὺ διαλύεσϑαι προσήχει, ψυχῇ δὲ αὖ τὸ 
παράπαν ἀδιαλύτῳ εἶναι ἢ ἐγγύς τί τούτου; Πῶς γὰρ 
οὔ; Ἐγνοεῖς οὖν, ἔφη, τὸν ἀποϑάνῃ ὃ ἄνϑρωπος, τὸ 

τι ποτέρῳ --- τΞ ϑνητῷ Ὑπεοάοτεῖ. ἐπεγαρειξ. Ὁ. 2ο8 (αϊβῆ, [ 22 τί οὖν 
- 25 οὔ ιάεπι ]. ο. Ρ. 2ο8 

2 ὁμοιότερον Ἐ;, 5ε4 ὁ 6χ Θοη6Π4. 3 τὸ ἀεὶ 1), σοττ. ἃ | δὲ (Ε, 
ἴῃ τ85. 1), δς Β: δαὲ Ὁ β. ὁ ΒΙΘΊΘΙΝ ἘΠ5ΘΡΙα5, ΟἸγτηρίοάοτιϑ: δὲ 
ΒιοΡδοιβ, δὲ δὴ ΕἸΞΟΠΘΥ 7 καταὐτὰ 1: κατὰ ταὐτὰ Ἀά 
οἱ ΘΌΕΓΣ 5. πῸ ΤΟΣ ΤῸ Ιο ϑνητὸν οἷον νοϊαῖς Ηρδίπάοτῇ 
τοι ἐθ εν (ν ἐτ854) ΒΏ: ἔοικε (Ἑ | δῆλα δὴ Ἐ: δηλαδὴ ΒΓ. 
13δὴ Β0Ε: δεῖ ΟΕ τἀυμῦν» Ὁ. τς παὶ νοητῶς, καὶ ϑνητῶς. τό ἀεὶ 
ὡσαύτως ἴῃ τά5. ) κατὰ ταυτὰ ΒΟ): καὶ κατὰ ταυτὰ Ε, 17 ψυχὴ 
ΒΟΏ: ψυχὴν Ε| δὲ ΒΟ: δ᾽ Ἑ| πολυειδεῖ καὶ ἀνοήτῳ Β(]): ἀνοήτῳ 
καὶ πολυειδεῖ Ε, Ἐπ 56 Ό 15, ΞίΟθΔΘΙ5, ῬΙῸ ἀνοήτῳ την αἰσϑητῷ 
Ἡριτηδηη 18 ταυτὰ ΒΊῸ-: αὐτὰ Ἐ, τὰ αὐτὰ (ςᾳ | «διαλύτω (, 
εὐδιαλύτω 1), 564 εὖ Δα6. ἃ 19 ὁμοιότατον ἘΣ", 5684 ὅ εχ δῃηθηά, 
20 ἄλλο (, Ξἐὰ ὁ ἐχ επῃβηά, | ἦ ΜΆ, νἱάδ Ν. Ὁ. ρΡ. 152: ἢ τονεζα Β, 
 Ε6:η Ῥ, ἢ ἢ ὡς ἸΏ ΤΏΔΕ. Ὁ, ὡς Εὶ ἘἸΒΕΡΠι5, Θίοθδαιιβ, δ οἵ. 134; 7 
135, 2 ᾿ ἔχει ΒΡΓᾶ ἔχει ΟἸ1ΠῈ 5150 ἸΠΓΘΥΓΟΡ: σαπαὶ Ροϑιιΐ Ῥ 52 ἀο Ὁ, 
ἘΠ ΕΙν δ, ..23 ψυχὴ ( εἴ ἰοτίαββε Β᾽ αὐτὸ Ο, (οΙῖ. Ὁ ] τὸ παράπαν 
ἢ ΤΠοοάογείι5, ἢ τὸ παράπαν Ἡροϊπάοτῇ 25 ἐπειδὰν Β(): ὅτε 
ἐπειδὰν ἘΡςἃ ΕΠβΈΡ 5, ϑίοραδειι5, αἵ νῖάς Ν. (. ρΡ. 138 ἀποϑάνῃ 
ΕΡο: ἀποϑάνοι Β]), ἀποϑάν»-:( 

δ0 
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μιὲν ὁρατὸν αὐτοῦ, τὸ σῶμα, καὶ ἐν ὁρατῷ κείμενον, ὸ δὴ 
γεχρὸν καλοῦμεν, ᾧ προσήκει διαλύεσϑαι χαὶ διαπίπτειν, 
οὐχ εὐθὺς τούτων οὐδὲν πέέπονϑεν, ἀλλ ἐπιεικῶς συχνὸν 

ἐπιμένει χρόνον, ξὰν μέν τις καὶ χαριέντως ἔχων τὸ 
σῶμα τελευτήσῃ καὶ ἐν τοιαύτῃ ὥρᾳ, χαὶ στάνυ μάλα. 
ἰσυμττεσὸν γὰρ τὸ σῶμα χαὶ ταριχευϑέν, ὥσπερ, οἱ ἐν 
«Τἰγύπτῳ ταριχευϑέντες, ὀλίγου ὅλον μένει ἀμήχανον 
ὅσον χρόνον. ἔνια δὲ μέρη τοῦ σώματος, χαὶ ἂν σαπῇ, 
ὀστᾶ τε χαὶ γεῦρα χαὶ τὰ τοιαῦτα στάντα, ὅμως ὡς ἔπος 
εἰπεῖν ἀϑανατά ἐστιν᾿ ἢ ον ΝΟ ΒΟΟΣ ψυχὴ ἄρα, τὸ 

ἀειδές, τὸ εἰς τοιοῦτον τόπον ἕτερον οἰχόμενον γενναῖον 
χαὶ χαϑαρὸν χαὶ ἀειδῆ, εἰς Ἅιδου ὡς ἀληθῶς, παρὰ τὸν 
ἀγαϑὸν καὶ φρόνιμον ϑεόν, οἷ, ἂν ϑεὸς ἐθέλῃ, αὐτίχα 
καὶ τῇ ἐμῇ ψυχῇ ἱτέον, αὕτη δὲ δὴ ἡμῖν ἤ τοιαύτη χαὶ 
οὕτω πεφυκυῖα ἀπαλλαττομένη τοῦ σώματος εὐϑὺς δια- 
πεφύσηται καὶ ἀπόλωλεν, ὡς φασιν οἱ πολλοὶ ἀνϑρωποι; 
πολλοῦ γε δεῖ, ὠ φίλε Κέβης τε χαὶ Σιμμία, ἀλλὰ πολλῷ 
μᾶλλον ᾧδ᾽ ἔχει" ἐὰν μὲν καϑαρὰ ἀπαλλάττηται, μηδὲν, 
τοῦ σώματος ξυνεφέλχουσα, ἅτε οὐδὲν κοινωνοῦσα αὐτῷ 

-- , » 3 Ψ Ν ,ὔ 3) Ν χ 

ἐν τῷ βίῳ ἑχοῦσα εἶναι, ἀλλὰ φεύγουσα αὑτὸ [χαὶ συνη- 
’ὔ “ -» 7 Ἁ -“ - ΝΆ 2 οχ 

ϑροισμένη), ατε μελετῶσα ἀεὶ τοῦτο --- τοῦτο δὲ οὐδὲν 
ΒΝ 2 Ἁ ϑ.» -» » ΝΥ -- γ᾽) )ὔ 

ἄλλο ἑστὶν ἢ ὀρϑῶς φιλοσοφοῦσα χαὶ τῷ οντι τεϑνάναι 
» ς δε ΦΥΟΝ 3} ἀπε, νι. 3 »} , ζ , 

μελετῶσα ἰδᾳδίως " ἢ οὐ τοῦτ᾽ ἂν εἴη μελέτη ϑανάτου; 

το ἡ δὲ ψυχὴ --- τ8 ἔχει Ὑπεοάογείξ. ἐπογαρειξ. Ρ. 2οϑ Οαἰβῦ. 1 το ἡ δὲ 
ψυχὴ --- τ2ο, 8 φιλομαϑεῖ 510}. Εοἷορ. τ, 41, 57 

Ι τὸ Ομ. Ε' | ὃν δὴ ἩεΙηδηη (αϑαπη, ΑΡΠΔΠη4]. Ρ. 77. ςΟ]]. 
ΡηδΘατ. 25:5 Ὁ 2 διαπίπτειν ΒΟ): διαπίπτειν καὶ διαπνεῖσϑαι 
ΕΡ-ςἃ Επιβαριι5, ϑίοθδσιιβ 3 πέπονϑε 1), (οΥἵ΄. ἃ 4 μέν ΟΕ, 
Ῥοϑί Ππαη νϑύϑιι5 ἴῃ τπηαῦσ. δ4 6. Ὁ: γάρ Θιορδειιβ [τὸ βιιρτα νϑΎβῈ ΠῚ 
5665. - τελευτήσῃ, καὶ αἰδι]ηχοσιπΐ ἀηῖθ ΒΕΚΚΚΘγιΠ, δεῖς: 
ΞΟΒΡλΙαΐ {10}: (ΠΥ ΠΥ 1.83 τοεαύτῃ ΒΟΕ: τῇ αὐτῇ ΕἸΞΟΒοΙ, 
αὐτῇ τῇ Αβἴ | ὥρᾳ Ἐς, ΤΕΠΏΡΘη5 Ὁ: ἡμέρα ΤΡ, ἢ ὥρα ΒΈΡΙΑ ν ΘΥΒΌΠῚ 
ααά. ς΄] μάλα Β.Ώ: μάλιστα Ἐ 6 συμιπεσὸν (ΠΌΕ: ἕυμπεσὸν, τὶ 
[Δ1Π|οΥ, τοῆηρθηβ Ὁ; συμπεσὸν -- χρόνον ἀφ]θνι Αϑί, νάς σα! θη 
Ῥ-. 41 ὥσπερ οἱ ἐν Αἰγύπτῳ ταριχευϑέντεβ Ἰπο]πϑὶς ΗΙγβοΠΙρ 
8 καὶ ἂν ΒΟ: καὶ ἐὰν Ε' 9 ὅς ΒΟΒΘΕ: ολως Νε ἤτθη 
ΡΙαΐοῃ. ϑίμα!θη ἢ. 24 10 ἄρα Β: ἀρα ἘΡ 13 οἱ 1), σοτγ. α] 
ἐθέληι Β, 564 ηε 6Χχ δι 6ηα6., ἐθέλη (ὃ; 564 ῃ ΘΧ δπηθηα. 14 ψυχὴ 1) 
15 διαπεφύσσηται ΕἸ πὸ ΠΥ ΠΣΣΕῚ πο 151 ΗΙγβΟ 7 δεῖ 6χ 
δὴ ἴδοϊς Ὁ | φίλε οπι. Εὶ 18 ὠιδ᾽ Β: ὡδ᾽ (), ὡδε Ε | ἔχει Β, 
ἔχει (,, 5εα ε ἴῇ 185. 19 ξυνεφέλκουσα ΒΕ): συνεφέλκουσα Ε 
20 καὶ συνηϑροισμένη ΒΟ), ᾿ποϊαβῖ ΜΘ: καὶ συνηϑοοισμένη αὐτὴ 
εἰς αὑτὴν (εαυτὴν» α) ἘΡα ΠΟΤῚ 23 ῥᾳδίως Ἰπο] 511 ΗἸΓΘΟΠΙΡ] 
οὐ οτῇ. Ὁ τῇ δαά. ἃ | τοῦτ᾽ ἂν Ε: τὰν Εὶ 
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Παντάπασί 78: Οὐχοῦν οὕτω μὲν ἔχουσα εἰς τὸ ὅμοιον αὐτῇ 

τὸ ἀειδὲς ἀπέρχεται, τὸ ϑεῖόν τε χαὶ ἀϑάνατον καὶ φρόνι- 
μον, οἷ ἀφικομένη ὑπάρχει αὐτῇ εὐδαίμονι εἶναι, τιλάνης 
χαὶ ἀνοίας χαὶ φόβων χαὶ ἀγρίων ἐρώτων χαὶ τῶν ἄλλων 
χαχῶν τῶν ἀνθρωπείων ἀπηλλαγμένῃ, ὥσπερ δὲ λέγεται 
χατὰ τῶν μεμυημένων, ὡς ἀληϑῶς τὸν λοιττὸν χρόνον μετὰ 
τῶν ϑεῶν διάγουσα; οὕτω φῶμεν, ὦ Κέ ἔβης, ἢ ἄλλως; 

ΧΧΧ, Οὕτω νὴ Δία, ἔφη ὃ Κέβης. Ἐὰν δέ γε οἶμαι 
μεμιασμένη χαὶ ἀχάϑαρτος τοῦ σώματος ἀπαλλάττηται, 
ἅτε τῷ σώματι ἀεὶ ξυνοῦσα χαὶ τοῦτο ϑεραπεύουσα χαὶ 
ἐρῶσα καὶ γεγοητευμένη ὑπ᾽ αὐτοῦ ὑπό τε τῶν ἐπιϑυμιῶν 
κα ὲ ἡδονῶν, ὥστε μηδὲν ἄλλο δοχεῖν εἶναι ἀληϑὲς ἀλλ᾽ 
ἢ τὸ σωματοειδές, οὗ τις ἂν ἅψαιτο χαὶ ἴδοι χαὶ πίοι 
χαὶ φάγοι χαὶ πρὸς τὰ ἀφροδίσια χρήσαιτο, τὸ δὲ τοῖς 
ὄμμασι σχοτῶδες καὶ ἀειδές, νοητὸν δὲ χαὶ φιλοσοφίᾳ 
αἱρετόν, τοῦτο δὲ εἰϑισμένη μισεῖν τε χαὶ τρέμειν χαὶ 
φεύγειν, οὕτω δὴ ἔχουσαν οἴει ψυχὴν αὐτὴν χαϑ' αὑτὴν 
εἰλιχρινῖ ἀπαλλάξεσϑαι; Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ἔφη. Ἀλλὰ 
χαὶ διειλημμένην γε οἶμαι ὑπὸ τοῦ σωματοειδοῦς, ὃ 
αὐτῇ ἢ ὁμελία τὲ χαὶ συνουσία τοῦ σώματος διὰ τὸ ἀεὶ 
ξυνεῖναι χαὶ διὰ τὴν πολλὴν μελέτην ἑ ἐνδητοίησξε ξύμφυτον:; 3 
Πάνυ γε. πμβριϑὲς δέ γε, ὦ φίλε, τοῦτο οἴεσϑαι χρὶ 
εἶναι καὶ βαρὺ καὶ γεῶδες χαὶ ὁρατόν" ὃ δὴ χαὶ ἔχουσα 
ὴ τοιαύτη ψυχὴ βαρύνεταί τὲ χαὶ ἕλχεται πάλιν εἰς τὸν 

ὁρατὸν τόπον, φόβῳ τοῦ ἀειδοῦς τὲ χαὶ ιδου, ὥσπερ 
λέγεται, περὶ τὰ μνήματά τε χαὶ τοὺς τάφους χυλιν- 
δουμένη, περὶ ἃ δὴ χαὶ ὠφϑη ἄττα ψυχῶν σχιοειδῆ 

το ὑπὸ --- τ2ο, 8 φιλομαϑεῖ ΝίοεΡΠοτ. ἱπ ϑὅγπαβ. Ρ. 381: Ῥεΐαν. 

2 αηδιδς (δ. ΘΟΓ. Ὁ 3. αὐτὴ (, ΘΟΕ: Ὁ ξ ἀνθρωπείων ἸΕῚΣ 
ἀνϑρωπίνων (ΕΣ 6 κατὰ ς: καὶ τὰ ς πῶ» ΒΑΙ͂: οτὴς 
Ῥυμποίῖ5 ποίαν! Ὁ [ διάγουσα ΒΟΠΕ ϑίοραθριϑβ: διαγούσῃ Ηεἰϊπάοτξ 
Ὁ δία ΒΕΙ9-: δος 11 γεγοητευμένη ΕΌ: γεγοητευομένη Β1), γοη- 
τευομένη Οὐύπό. τε τῶν ἐπιϑυμιῶν καὶ ἡδονῶν ἀοΙθνι ΜειτηΘἤγΘη 
ΡΙαΐοη. δίπάι θη Ρ- 24 13 τὸ Ριηοί15 ποίαν! Ὁ | πίοι καὶ φάγοι 
ΒΟΒΕ: φάγοι καὶ πέοε συτὴ ΠΡΌ τ15 α] ιβάδτη ΒΘΚΚοΥ, δὲ Τασχσεη- 
565 δρίβ σοτηραγανεσιηΐ Ργοΐδρ. 314 Α πιόντα ἢ φαγόντα 17 ψυ- 
χήν Ἰπο]51: ἩΙΓΒΟ ΠΡ 18 εἰλικρινῆ ΟΠ ΕΣ: εἱλικρινὴ τοῆπροηβ Ό] 
ἀπαλλάξασϑαι 1) ἀλλὰ καὶ ΒΓ, ταύταις ΜΘ οΟ0]]. Ῥτγοίαρ. 360 Α 
Ῥαττήθη. τόὶ Α: ἀλλὰ ἘΡ (ΟΡ δΘι5 19 διειλημμένην Ἐ, τεῆη- 
σ6η5 Ὁ: διειλημμένη (Ὁ 20 αὐτὴ ( | συνουσία (Ὦ: ξυνουσία Ἐς 
τοῆῃρθηβ Ὀ 22 οἴεσϑαι 1): οἴεσϑαί γε ἃ 2 ἡ οἵῆς 19. 4.6 8): ἀ 
27) αὐτῷ ΒΘ: σούς 566 σκιοειδῆ Β.ΠΕ: σκοτοειδῆ ΜΝ ΠΌ Το 
αυοάδιῃ ΒΕ Κου, αἱ οἵ. Ῥσόοοὶϑ ἴῃ Β]αϊοη θ ΓΟΠΊΡ. Ρ. 382 
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φαντάσματα, οἷα παρέχονται αἱ τοιαῦται ψυχαὶ εἴδωλα, 
αἱ μὲ καϑαρῶς ἀπολυϑεῖσαι ἀλλὰ τοῦ ὁρατοῦ μετέχουσαι, 
διὸ χαὶ ὁρῶνται. Εἰκός γε, (ὦ Σώχρατες. Εἰχὸς μέντοι, 
ὦ Κέβης" χαὶ οὔ τί γε τὰς τῶν ἀγαϑῶν ταῦτας εἶναι, 

ἀλλὰ τὰς τῶν φαύλων, αἱ περὶ τὰ τοιαῦτα ἀναγχάζονται 
πλανᾶσϑαι δίχην τίνουσαι τῆς προτέρας τροφῆς καχῆς 
οὔσης χαὶ μέχρι γε τούτου πλανῶνται, ἕως ἂν τῇ τοῦ 
ξυγνετταχολουϑοῦντος τοῦ σωματοειδοῦς ἐπιϑυμίᾳ πάλιν 

ἐνδεϑῶσιν εἰς σῶμα. 
ΧΧΧΙ. ἈΠ δ τον δέ, ὥστιερ εἰλός, εἰς τοιαῦτα ἤϑη 

ὅποῖ ἄττ᾽ ἂν χαὶ μεμελετηχυῖαι τύχωσιν ἕν τῷ βίῳ. Τὰ 
ποῖα δὴ ταῦτα λέγεις, ω Σώκρατες; Οἷον τοὺς μὲν γα- 
στριμαργίας τε χαὶ ὕβρεις χαὶ φιλοπτοσίας μεμελητηχότας 
χαὶ μὴ διευλαβημένους εἰς τὰ τῶν ὄνων γένη χαὶ τῶν 
τοιούτων ϑηρίων εἰχὸς ἐνδύεσθαι" ἢ οὐχ οἴει; Πάνυ μὲν 
οὖν εἰχὸς λέγεις. Τοὺς δέ γε ἀδικίας τε καὶ τυραννίδας 
χαὶ ἁρπαγὰς προτετιμηχότας εἰς τὰ τῶν λύχων τε χαὶ 
ἱεράχων χαὶ ἰχτίνων γένη" ἢ ποῖ ἂν ἄλλοσέ φαμεν τὰς 
τοιαύτας ἰέναι; “μέλει, ἔφη ὁ Κέβης, εἰς τὰ τοιαῦτα. 
Οὐχοῦν, ἡ δ᾽ ὅς, δῆλα δὴ καὶ τἄλλα, οἵ ἂν ἕκαστα ἴοι, 
χατὰ τὰς αὑτῶν ὁμοιότητας τῆς μελέτης; 4ῆλον δή, ἔφη" 
πῶς δ᾽ οὔ; Οὐχοῦν εὐδαιμονέστατοι, ἔφη, καὶ τούτων 
εἰσὶ καὶ εἰς βέλτιστον τόπον ἰόντες οἱ τὴν δημοτικὴν χαὶ 
πολιτιχὴν ἀρετὴν ἐπιτετηδευχότες, ἣν δὴ καλοῦσι σω- 
φροσύνην τε χαὶ δικαιοσύνην, ἐξ ἔϑους τε καὶ μελέτης 
γεγονυῖαν ἄνευ φιλοσοφίας τε χαὶ νοῦ; Πῇ δὲ οὗτοι 

γκαὶ μέχρι--- τ2ο,4 γένος ἘΠΠΞΕΡ. Ργαθρασ. ανδηρ. 13, τό | το ἐνδοῦνται --- 
το τὰ τοιαῦτα ὙΠεοδοτγεί. {ΠεγδΡ ευξ, Ῥ. 429 Οεϊϑβῇ. | τ2 τοὺς μὲν -- 15 ἐνδύε- 
σϑαι ΑἸΒεπδειβ 15, 679 Β ] 22 οὐχοῦν --- 25 δικαιοσύνην ΑἸοϊποι5 εἰσαγωγή 
ς. 28 Ρ. τϑι Ηδυηδηη 

Ι τοιαύται (, ΠΟΥ. ας 3 εἰκός --- κέβης 1Ἰῃ γα. Εὶ 4 οὐ τέ 
γε τευ εῖα ἰὴ Β: οὔτι γε ΘΣ 6 τροφῆς Β(: τρυφῆς Ὀς 7 τῇ 
ΕΘ: σῦν 10.118 ξυν επτακολουϑοῦντος ΒΩ: συνεπακολουϑοῦντος Ε 
10 τοιαῦτα ΒΕ: τὰ τοιαῦτα (Ὁ) 11 ὁποία (, ὁποῖα ς [ μεμελετη- 
κύσαι 1), σοτ. ἃ 12. ποία (ΘΟ; ΘΟΙ ἃ 14 καὶ μὴ ΒΟΠΕ: καὶ μη- 
δὲν Ηεἰπάουε! διευλαβημένους Ῥ: διευλαβουμένους (ιευ 6Χχ ειηεηα. ΕΣ) 
ΒΟΒΕ Αἰηθηδαιιβ, ΒΟ θδΕ 5 15. ἢ Β, ΟΟΥ̓. Ὁ υἱ ἴῃ νεῖϑι 18 
18 ἐκτίνων Β φαμὲν ΒΓΕ, φαῖμεν Ε5ΘΡΙ115, ὙΠεοάογρϑίιβ 
19 ἐέναι ἘΌ: εἶναι ΒΟ) 20 δηλαδὴ ΒΟ οἷ ἘΡ: ἡ ΒΕ ΩΝ 
ἡ Ὁ 1 ἕκαστα ΒΓ), ρτοθανῖ ΒΕΙΠΑΥαΥ ϑυηΐ. σγάᾶθο. ἢ. 430, 
τϑοθρὶς Ηθιμιδηη;: ἑκάστη Ε Ἐπι5Θ 15, Ργοραν!ς Μδανὶρ δάνεβ. 
ΡΞ ΙΙ 23 βέλτιστον Β, 566 στ 6Χ Θπιδπά. [ χαὶ π. ΒΟΌ: τα καὶ 
σι; ἘΠΡ 25 μελέτης» « 26 πῇ 6: πῶς Ἐς: δῆ. Ὁ 
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εὐδαιμονέστατοι; Τί; οὐ τούτους εἶχός ἔστιν εἰς τοιοῦτον 

σάλιν ἀφιχνεῖσϑαι πολιτικόν τὲ χαὶ ἥμερον γένος, ἢ που 
μελιττῶν ἢ σφηχῶν ἢ μυρμήχων, ἢ χαὶ εἰς ταὐτόν γε 
γεάλιν τὸ ἀνϑρώπινον γένος, χαὶ γίγνεσθαι ἐξ αὐτῶν 
ἄνδρας μετρίους. Εἰχός. 

ΧΧΧΙΗ͂Ι. Εἰς δέ .7ὲ ϑεῶν γένος μὴ φιλοσοφήσαντι καὶ 
παντελῶς χαϑαρῷ ἀπιόντι οὐ ϑέμις ἀφιχνεῖσϑαι ἀλλ 
τῷ φιλομαϑεῖ. ἀλλὰ τούτων ἕνεχα, ὦ ἑταῖρε Σιμμία τξ 
χαὶ Κέβης, οἱ ὀρϑῶς φιλοσοφοῦντες ἀπέχονται τῶν χατὰ 
τὸ σῶμα ἐπιϑυμιῶν ἁπασῶν χαὶ χαρτεροῦσι χαὶ οὐ 
παραδιδόασιν αὐταῖς ἑαυτούς, οὐ τι οἰκοφϑορίαν τὲ χαὶ 
σεεγίαν “φοβούμενοι, ὥστιερ οἱ πολλοὶ χαὶ φιλοχρήματοι" 
οὐδὲ αὖ ἀτιμίαν τε καὶ δοτέον μοχϑηρίας δεδιότες, ὥσπερ 
οἱ φίλαρχοί τὲ χαὶ φιλότιμοι, ἔπειτα ἀπέχονται αὐτῶν. 
Οὐ γὰρ ἂν πρέποι, ἔφη, ω Σώλχρατες, ὃ Κέβης. Οὐ μέντοι 

μὰ Δία, ἢ δ᾽ ὅς. τοιγάρτοι τούτοις μὲν ὅττασιν, ὦ Κέβης, 
ἐχϑβῖνοι, οἷς τι μέλει τῆς ἑαυτῶν ψυχῆς, ἀλλὰ μὴ σώματι 

λατρεύοντες ἡ ἢ ζῶσι, χαίρειν εἰστόντες οὐ χατὰ ταὐτὰ στο- 
οξύονται αὐτοῖς, ὡς οὐχ εἰδόσιν ὅττῃ ἔρχονται, αὐτοὶ δὲ 
ἡγούμενοι οὐ δεῖν ἐναντία τῇ φιλοσοφίᾳ πράττειν χαὶ 
τῇ ἐκείνης λύσει τε χαὶ χαϑαρμῷ ταύτῃ τρέπονται ἐχείνῃ 
ἑπτόμενοι, ἢ ἐχείνη ὑφηγεῖται. 

6 εἰς --- τ32, γ καχῶν ΤΔτηΡ]1οἢ. ργοίΐγερί. ο. 13, Ῥ.- τοῦ Κιβϑηνσ 

1 Τί; οὐ Μ5, νϊάς 132, τ6 ΕυϊΠγάδτη. 290 Ε: ὅτι οὐ Β10, ὅτι κ 
(, ὁτὲ ΕΡ Επβοθίαδ, οὐ ΟΥ̓ΕΙΐ ξοτίαϑϑα ΔΙ 1 Γαῖτι5 ὅτι εχ ἀπίδςε- 
ἄδηεὶ οι δία 2 τε καὶ Β(Ι): καὶ Ἐ | ἡ που -- γένος ΟΙΏ. (ς 
ποὺ ΒΝ 5... γίῤεῦθα!β, 7 ἀλλ ἡ ΒΕ θὲ. αλλ ἡ ἘΔ, ἴῃ τῆᾶτδ Ὁ. 
Βίορδειιβ, ἀλλὰ ϑγαβηου, ἄλλῳ ἀλλ᾽ ἢ :7| ΤΟ. τὸ Τυμοθηβθθ; ἐλ. 
(ἀλλῳ) ἢ τῷ φιλομαϑ'εῖ δ᾽ οβϑθπιᾶ 6558 Ρυϊανογιηΐ ΒΘΟΚ οἱ Ἀδθοκοτσί, 
ἀλλὰ μόνῳ τῷ φιλομαϑεῖ. Τούτων ἩδφΙΠΑΟΥ, εἰς δέ γε ϑεῶν γένος 
μὴ οὐ ϑέμις ᾿ἀφικνεῖσθαι ἄλλῳ ἢ τῷ φἰλομαθιεῖ φιλοσοφήσαντε καὶ 
παντελῶς καϑαρῶς (καϑαρῷ) ἀπιόντι Ὑνγτεηθδοῇ 9 φιλοσοφοῦν- 
τες ΒΟ: φιλόσοφοι ΕἼ ἀπέχονται ἘΘςἀ: ἔχονται ἘΦ 10 ἅπα- 
σῶν Β1)Ε: πασῶν αὶ 11 ἑαυτοὺς ΒΟ): αὐτοὺς Ἐὶ | οὔτε ὭΡα: ὅτε 
Β εἰ αἱ νϊάἀδίυγ (, οὔτε Ε 13 μοχϑηρίας δεδιότες ἸΠΟ] 51: ΗΠτ- 
56 ῃ1σ 14 ἔπειτα ἀπέχονται αὐτῶν Ἰποϊαϑὶέ ΗΓΒο Πρ 15 ἂν ΟΤΙΏ. 
ΒΘ 6. Ὁ τ6 δία ΒΟΠΕ | ἅπασιν ΒΟ: ἅπασιν ἔφη 15, ἔφη ἴῃ 
τηδῦρ. Ὁ 17 μέλλει Ἐ., κα μέλλει ( ] ἑαυτῶν ΒΟ: αὐτῶν ἿΣ Ι σώ- 
ματι λατρεύοντες 50ΥὙ1051 ἀτπιοίοτα ἨΘΙΠοτῆο, πἰ βεηΐθπίϊαθ αυ]θτὴ 
ΘΔ 5 δ ο Υ ΠῚ: σώματι πλάττοντες Β(]), σώματα πλάττοντες ἘῸ 
ΑΠΌ] Πιι5, σῶμιά τι στλάττοντες ΕἸΒΟΠΘΓΙ, σώματι πράττοντες Αϑί, 
σῶμα ἀτιτάλλοντες Θίδ! ΠΡαῦση, σώματι πελατεύοντες ΠΟΝΟ [1511 
νοῖρο Μαάνὶρ δάνειβ. Ρ-. 371; νοΥθυτη ΠΟΠάπΠῚ ἱπνθηΐιπ δϑί, 
α4ποά εἰ βεηϊοηίϊδα εἴ νΘ5Ε16115 ἐδ 8 βαςϑίδοϊαϊ 20 πρώτεειν 
ΒΕ: πλάττειν ( 22 ἐκεῖνοι ὑφηγεῖται αἱ νϊἀφίαγ 1), σοτ. ἃ 

Ῥίαίο υοἕ. 7. 9 
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 Χ ΧΙ͂Ι. “Πῶς, ὦ Σώχρατες; Ἐγὼ ἐρῶ, ἔφη. γιγνώ- 
σχουσι γάρ, 1700} ὅς, οἱ φιλομαϑεῖς ὅτι παραλαβοῦσα 
αὐτῶν τὴν ψυχὴν ἢ φιλοσοφία ἀτεχνῶς διαδεδεμένην ἐν 
τῷ σώματι χαὶ προσχεχολλημένην, ἀναγχαζομένην δὲ 
[4 Ν ἴε - Ν ,ὔ -Ξ: Α. [2 ΕῪ 

ὥσπερ διὰ εἱργμοῦ διὰ τούτου σχοπεῖσϑαι τὰ ὄντα ἀλλὰ 
Ὗ Ν 9 τ Χ ΄ , )ὔ 

μὴ αὐτὴν δὲ αὑτῆς, καὶ ἐν πάσῃ ἀμαϑίᾳ χυλινδουμένην, 
χαὶ τοῦ εἱργμοῦ τὴν δεινότητα κατιδοῦσα ὅτι δὲ ἐπιϑυ- 
μέας ἐστίν, ὡς ἂν μάλιστα αὑτὸς ὃ δεδεμένος Ξυλλήσυτωρ 

δἴη τοῦ δεδέσϑαι, - ὅπερ οὖν λέγω, γιγνώσχουσιν οἱ 
φιλομαϑεῖς ὅτι οὕτω χιαραλαβοῦσα γ φιλοσοφία ἔχουσαν 
αὐτῶν τὴν ψυχὴν ἠρέμα παραμυϑεῖται. χαὶ λύειν ἐ ἐπειχειρεῖ, 
ἐνδεικνυμένη ὅτι ἀπάτης μὲν μεστὴ ἢ διὰ τῶν ὀμμάτων 
σχέψις, ἀπάτης δὲ ἡ διὰ τῶν ὥτων χαὶ τῶν ἄλλων αἰσϑή- 
σεων, πείϑουσα δὲ ἔχ τούτων μὲν ἀναχωρεῖν ὅσον μὴ 
ἀνάγχη αὐτοῖς χρῆσϑαι, αὐτὴν δὲ εἰς αὑτὴν ξυλλέγεσϑαι 
χαὶ ἀϑροίζεσθαι παραχελευομένη, τιιστεύειν δὲ μηδενὶ 
γ 9 ΘᾺ 2 ᾿ ς -» “ ὃ , Ὁ) Ν 2 ς ΧΑ 

ἄλλῳ ἀλλ ἢ αὑτὴν αὑτῇ, ὁ τι ἂν νοήσῃ αὑτὴ χαϑ' αὑτὴν 
3 ᾿ 2 ς Χ -» 97 [4 3 ὃχ Ν "3 3) » 

αὑτὸ χαϑ' αὐτὸ τῶν ὄντων" ὁ τι ὃ ἂν δὲ ἄλλων σχοπῇ 
ἐν ἄλλοις ὃν ἀλλο, μηδὲν ἡγεῖσϑαι ἀληϑές" εἶναι δὲ τὸ 
μὲν τοιοῦτον αἴσϑητόν τε χαὶ ὁρατόν, ὁ δὲ αὐτὴ ὁρᾷ νοη- 
τόν τε χαὶ ἀειδές. ταύτῃ οὖν τῇ λύσει οὐκ οἰομένη δεῖν 
ἐναντιοῦσϑαι ἡ τοῦ ὡς ἀληϑῶς φιλοσόφου ψυχὴ οὕτως 
ἀπέχεται τῶν ἡδονῶν τὲ καὶ ἐπιϑυμιῶν χαὶ λυττῶν καὶ 
φόβων χαϑ' ὅσον δύναται, "λογιζομένη ὅτι, ἐπειδάν τις 
σφόδρα γσϑῆ ἢ φοβηϑῇ ἢ ἐπιϑυμήσῃ, οὐδὲν τοσοῦτον 
χαχὸν ἔπαϑεν ὑπο αὐτῶν ὧν ἂν τις οἰηϑείη, οἷον ἢ 
γοσήσας ἢ τι ἀναλώσας διὰ τὰς ἐπιϑυμίας, ἀλλ᾽ ὃ πάν- 
τῶν μέγιστόν τε χαχὸν χαὶ ἔσχατόν ἔστι, τοῦτο πάσχει 

1: γιγνώσκουσι Ὁ: γινώσκουσι ΒΟΕ 5, διὰ ΒΟ. : δ Ἐ|διὰ τού- 
του ἜΘΘΕ, ΟἿΣ ἘυΙΒΥρΡἤτοη. 2 2, ὃ, [διὰ τούτου σκ)οπεῖσϑαι 1Πο] 58 
ἐπ ταβ ὁ αὐ ϑ  ΘΤΙΣ ΟΝ ἡ ἰδ ρτ ὦ, 9 τοῦ ἨεἸΠαοΤῇ: τῷ 
ΒΟ ΙΔ] 1οΠπι5 | γενώσκουσι»ν ΒΞ τὸ ἔχουσαν Ῥοϑδί οὕτως ἰτατ5- 
ῬΌΞΟΙ ἘΠ ΒΟ Πρ “1. ΤΊ αὐτῶ σοῦν, αν ἀρ αὐτὴν 10. ΠΟΥ ΟΠ ἢ 
5616] ΟΟσΟΥΓΙΐ Ἴϊς ΕἸΤΟΥ, τὐμηδενὶ 1), 564 ἡ εχ ΘΠ]6η6. φοαὐτῆ ΠῈ 
51. αηδες, (ἃ. ΟΟΓΓ. Ὁ] οὐ} δ; 08 ἴῃ τΏΔΓΡ. Ὁ] οἰομένη 1), 566 ἢ ΕΧ 
6πΊ6η6. 22 Ῥοβί ὡς νεῦρα φιλοσώματος ὁ αὐτὸς -- ἀρετὴ καὶ τῷ 
(104,20 --- τού, 12) ἸΠ5εγιΐ 1), νάς Βίμα!θη Ρ. 5 23 καὶ φόβων οτη. 
ΔΤ ὈΠΟΠιι5 25 ἢ φοβηϑῇ ΒΟ, ταϑία Μ5: ἢ φοβηϑῇ ἢ ἢ λυπηϑῇ 
Ες, ἢ λυπηϑῇ ἢ φοβηϑῇ Ὁ ἸΆΤΗΡΠΟΠαι5, καὶ λυπηϑῇ ἢ φοβηϑῇ δ 
“Οὐπ᾽, 46 410 ἰατ Ηεϊηαοτῇ σορ]ίαν]ζ, 5ΒοΟυρ51: ἀσ ἜΘΒΡΕ, δὲ οἴ, 139, 
26 141, 5 (ο"αί νδ1. ἰθςΐ, Ρ. 275[ὧν ΒΟ), ταϑίταϊ Μαάνὶρ Δάν 5. 
ΤΡ. 371 ποίΐ.: ὅσον Ἐ; | οἰϑείη ς Στὸ ΟΝ. ἜΣ ΔΘ ΠΕ 28 τε 
ΒΕ: τε καὶ ( | κακὸν Β(); κακῶν Ἐ, ςυπῃ ΤΔΠΊΡ]ΙΟΠΟ ῬΙΓΟΡανΐ 
(οὐαί πηη6 1105. νΟ]. 2 (1874) Ρ. 268 | πάσχει (ΕΒ: πάσχοι Β1) 

ΙΟ 

15 

20 

25 



ο 

20 

25 

84 ΦΑΙΔΩΝ 191 

χαὶ οὐ λογίζεται αὐτό. Τί τοῦτο, ὦ Σώχρατες; ἔφη ὃ 
Κέβης. Ὅτι ψυχὴ παντὸς ἀνϑρώπου ἀναγχάξεται ἅμα τε 
ῃ ἡσθῆναι Ὦ λυπηϑῆναι σφόδρα ἐ ἐπί τῳ χαὶ ἡγεῖσθαι, περὶ 
τὴ μάλιστα τοῦτο πάσχῃ, τοῦτο ἐναργέστατόν τε εἶναι 
χαὶ ἀληθέστατον, οὐχ οὕτως ἔχον" ταῦτα δὲ μάλιστα 
«ταῦ ὁρατά" ἢ οὐ; Πάνυ 7. Οὐχοῦν ἐν τούτῳ τῷ πάϑει 
μάλιστα χαταδεῖται ψυχὴ ὑγτὸ σώματος; Πῶς δή; Ὅτι 
ἑκάστη ἡδονὴ, χαὶ λύπη ὥσπερ ἧλον. ἔχουσα σιροσηλοῖ 
αὑτὴν πρὸς τὸ σῶμα καὶ σεροσπτερονῷᾷ καὶ ποιδῖ σωμα- 
τοειδῇ, δοξάξουσαν ταὐτὰ ἀληϑῆ εἶναι ἅπτερ ἂν χαὶ τὸ 
σῶμα φῆ. ἐκχ γὰρ τοῦ ὁμοδοξεῖν τῷ σώματι χαὶ τοῖς 
αὐτοῖς χαίρειν ἀναγκάζεται οἰμαι ὁμότροττός τὸ χαὶ ὅὃμό- 
τροφος γίγνεσθαι χαὶ οἵα μηδέποτε εἰς Ἅιδου χαϑαρῶς 
ἀφιχέσϑαι, ἀλλὰ ἀεὶ τοῦ σώματος ἀναπλέα ἐξιέναι, ὥστε 
ταχὺ πάλιν πίπτειν εἰς ἄλλο σῶμα χαὶ ὥσττερ σπειρο- 
μένη ἐμφύεσϑαι, χαὶ ἔἐχ τούτων ἄμοιρος εἶναι τῆς τοῦ 
ϑείου τε χαὶ καϑαροῦ χαὶ μονοειδοῦς συνουσίας. Ἄλη- 

ϑέστατα, ἔφη, λέγεις, ὃ Κέβης, οὐ Σώχρατες. 
ΧΧΧΙΝ. Τούτων τοίνυν ἕνεχα, ὦ Κέβης, οἱ δικαίως 

φιλομαϑεῖς κόσμιοί εἰσι χαὶ ἀνδρεῖοι, οὐχ ὧν οἱ ττολλοὶ 
ἕνεχα [φασίν] ἢ σὺ οἴει; Οὐ δῆτα ἔγωγε. Οὐ γὰρ ἀλλ 
οὕτω λογίσαιτ᾽ ἂν ψυχὴ ἀνδρὸς φιλοσόφου, καὶ οὐχ ἂν 
οἰηϑείη τὴν μὲν φιλοσοφίαν χρῆναι ἑαυτὴν λύειν, λυούσης 
δὲ ἐχείνης αὐτὴν παραδιδόναι) ταῖς ἡδοναῖς χαὶ λύπαις 
ἑαυτὴν πάλιν αὖ ἐγχαταδεῖν χαὶ ἀνήνυτον ἔργον πράττειν, 

, ὅτι-τ-ιττ φῇ Νίςερβου. ἴῃ ϑγπεβ. Ρ. 357 Ρεΐαν. | τα ἀεὶ -- ἐξιέναι ἼΠΒοπι. 
Μαριβέεσ 5. ν. ἰών ρ. τρο ΒΕ. 

Τ λογίζεται ΒΕ; 566] αὐ δΧ δΙΏ6 ΠΩ. "5 ψυχὴ ΒΟ: ἡ ψυχὴ Ε 
3 ἐπύ τῷ Ε.: ἐπὲ τῷ ΒΟ) 4 πᾶσχῃ (ἘΠ: πάσχει ΒΙ) “δ᾽ τὰ Δ6(. 
Ἠεϊπάοτί: οπι. ΒΟΌΕ [2 Β, ΠΟΥ. Ὁ] τούτωτ»- ἢ σώματος 
ΒΟΒΕ: τοῦ σώματος Ὁ 9 αὑτὴν Β το ταὐτὰ Μ5: ταῦτα ΒΓΕΑ, 
ταύτη 1)]} ἀληθῆ εἶναι απίε ταὐτὰ ροϑαϊ αὶ ΤΙ ἐκ --- ἀναγκάζεται 
1ὴ τὰ5. Εὶ 12 ὁμότροφός τε καὶ ὁμότροπος 515}15 ἰΓΔΏΒΡΟΒΙΓΙΟΠΪ5 
οἴξεοϊ " ὁμότροφος Β: ὁμοιότροφος Ὁ 13 εἰς ἄδου καϑαρῶς ΒΟΠΕ 
καϑαοὰ ἨδεΙηΔοτῇ 14 ἀλλὰ ΒΓ: αλλ ΒΕ [ἀνάπλεα τοῦ σώματος Ἐ; 
15 σίσετει Τῇ. ΟΟΥΥ. 6 20 κόσμιοί ΒΟΕ;: κόσμιοί τε θά 21 φα- 
σίν ΒΌΒΕ, 1πο]α51 ΗΙγβοῃῖσ, ἕνεκα φασὶν ἀο]ον! Ἡδγτηδηη ΑἸ] τη. 
ΘΟΠαΪ]Ζοιίπηρ 1820 566. 11 [0]. 41, 5ε4 ροβίβα ἕνεκα φαίνονται ῬΥΟ- 
Ῥοϑεῖϊί, ν]άς πγι15. γῃθηδη. νο]. 4 (1846) Ρ. 439 (ἀθϑδιηηι. ΑΌΠΔΠαΙ. 
Ῥ. 80 | ἦ Β, σοττ. Ὁ | δῆτα Ὁ, 564 ἡ εχ ειηεπηά. | γάρ. ἀλλ ἰηΐοτ- 
ῬΡυηχι Β 22 ἀνδοὸς φιλοσόφου ΒΕ: φιλοσόφου ἀνδρὸς ( 
23 αὐτὴν ΗγΞΟΠΙΡ 24 παραδιδόναι ἀφΙενι Μααᾶνὶρ αἄνοβ. 1 
ὍΣ. 372 25 ἐγκαταδεῖν Β: ἐπικαταδεῖν Ὁ 

0Ἐ 

δά 
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Πηνελόπης τινὰ ἐναντίως ἱστὸν μεταχειριξομένην᾽" ἀλλὰ 
γαλήνην τούτων παρασχευάζουσα, ἑπομένη τῷ λογισμῷ 
χαὶ ἀξὶ ἐν τούτῳ οὖσα, τὸ ἀληϑὲς καὶ τὸ ϑεῖον χαὶ τὸ 
ἀδόξαστον ϑεωμένη καὶ ὑχιί ἐχείνου τρεφομένη, ζῆν τε 
οἴεται οὕτω δεῖν, ἕως ἂν ζῇ, χαὶ ἐπειδὰν τελευτήσῃ, εἰς 
τὸ ξυγγενὲς καὶ εἰς τὸ τοιοῦτον ἀφιχλομένη ἀπηλλάχϑαι 
τῶν ἀνϑρωπένων χαχῶν. ἐχ δὴ τῆς τοιαύτης τροφῆς 
οὐδὲν δεινὸν μὴ φοβηϑῇ, ἰταῦτα δ᾽ ἐπιτηδεύσασα, ὠ 
Σαμιμία τὲ χαὶ Κέβης, ὕπως μὴ διασπασϑεῖσα ἐν τῇ 
ἀπαλλαγῇ τοῦ σώματος ὑπὸ τῶν ἀνέμων διαφυσηϑεῖσα 
χαὶ διατιτομένη οἴχηται χαὶ οὐδὲν ἔτι οὐδαμοῦ ἢ. 

ΧΧΧν. Σιγὴ οὖν ἑγένετο ταῦτα εἰχτόντος τοῦ Σω-- 
χράτους ἐπὶ πολὺν χρόνον, καὶ αὐτός τὲ πρὸς τῷ δίρη- 
μένῳ λόγῳ ἦν ὃ Σωχράτης, ὡς ἰδεῖν ἐ ἑφαίνετο, χαὶ ἡμῶν 
οἱ πλεῖστοι. Κέβης δὲ καὶ Σιμμίας σμιχρὸν πρὸς ἀιληλει 
διελεγέσθην᾽ καὶ ὃ Σωχράτης ἰδὼν αὐτὼ ἤρετο" Τί; ἔφη, 
ὑμῖν τὰ λεχϑέντα μιν μὴ δοχεῖ ἐνδεῶς λέγεσϑαι; στολλὰς 

γὰρ δὴ ἔτι ἔχει ὑποιμνίας χαὶ ἀντιλαβάς, εἴ γ8 δή τις 
αὐτὰ μέλλει ἱχανῶς διεξιέναι. εἰ μὲν οὖν τι ἄλλο σχο- 
γιξῖσϑον, οὐδὲν λέγω" εἰ δέ τι περὶ τούτων ἀπτορεῖτον, 
μηδὲν ἀττοχνήσητε χαὶ αὐτοὶ εἰ τεῖν χαὶ διελϑεῖν, εἴ στῃ 

1 μεταχειριζομένην Ἐς, νϊᾶς Μαανὶρ δαάνείϑ.  ρ. 371: μεταχει- 
φιζομένης ἸΒΙΕῚΘΣ μεταχειρεζομεέν αις ΝΕ ἤχθη Ρ]δίοη. ϑίπαϊθῃ Ρ. 27 
2 τούτων ΒΙ)Ε: τούτου (,, αποά νο]ἶδ56 ν]ἀείαγ εἰΐαπι Ὁ, ν]άε 
απᾶ6 46 μος ἰοοο ἀἰοραίανῖ, Ν, (ΟἹ Ῥὲ τοι 5 δυσίν 1 185. () δεῖν 
ΒΟΏ: δεῖν οὕτω Ἐὶ ὁ) ΘῈΣ ΓΕΠΉΡΘηΒ5 ἢ: δὲ ἢ 8 φοβηϑῆ 
1πο]τ511 ΗἸγβοΠΙρ [δ᾽ ςθῇ, τοῆηροης Ἰ 9 ν» ̓ ΒΙΘΡΒΔΠΕ5, ἄο]ονῖ Ηείη- 
ἀοτῇ; νεῦρα ταῦτα δ᾽ ἐπιτηδεύσασα, 4πᾶ6 δα νεῦρα ἐκ δὴ τῆς τοιαύ- 
τηβ τροφῆς ΘΧΡΙΠοαΠἃ ἴῃ τηᾶΓΡ᾽. Δα 14 1556 ΠΡγατῖαβ. αὐ] άδπι ν]46- 
ἴΠ7, 5ΡΌΓΙα 6556 ὈΥΪΠηι5 νἹ 1 Αϑί, τροφῆς ταῦτά τ᾽ ἐπιτηδεύσασα 
νγεῖθηθδοῃ ο ὕπως μὴ Ἰποῖ ας Ηγ5ΟΠΙΡ 11 καὶ δηία δὲια- 
πτομένη ἸΠλΟ] 511 ΗἸγβο Ιρ [ διαπτομένη ΒΟ: διαπταμένη ΕῬ, δια-. 
ταττομένη α, αἴ νά τορ Ε, (οβεῖ να. 1δοΐ. ρΡ. 2305 | οἴχηται (, 
564 ἡ εχ οἰποηά. 13 πολλὺν Ἐ, 564 ὁ αἰΐθσα βρύα νϑΊϑι ΠῚ τα: 
ατία | εἰορημένω 1), 564 εἰ δΧ ΘΠ Ἐη6. 14 ὁ Σωκράτης ἀοἰον!ξ 
Ναρεῖ οὔ 5. οὐ. Ῥ 15 15 σιλεῖστοι Β,, ὡς ἴῃ ΤΊΔΥΡ.. 444. Ὁ] σμε- 
κοὸν πρὸς ἀλλήλω ΒΕ: μικρὸν πρὸς ΣΉ ΕΝ (, πρὸς ἀλλήλω σμι- 
κρὸν 1Ὁ τ6 ἰδὼν 1), 564 ὦ εχ εἱηβηᾶ, | αὐτὼ» (, αὐτῶ Ἐ;, ΠΟΥ. 6 
17 δοκεῖν ς | ἜΤΗ Β: λελέχϑ'αι ἸΏ ΤηΔΥρ. Ὁ, Ηεἰπάοτῆο ΞΟ ΠΡ θη- 
ἄϊτῃ δυΐ ἐδόκει αὐπἰ λελέχϑαι νἀ δίαγ, αἴ να 6 τ. τ Ῥ. 120 τὃ ἔτε 
ΟἿ. ὦ, π᾿ 185: [Ὁ 1πΡΘᾺ ΠΤ 5: ΕἸ]. ΘΟΙΠΝ αυδίπογαθοίτηνα 
Πτογαγασα ἢ ἢ 19 σκοπεῖσϑον Ἐ;, 564 ο» ἴῇ ἴὰ5.. 20 δέ τὸ ΒΩ: 
δ ἔτος, δὲ Ἐν, Ὁ συ τὶ Ἠεϊηδογε τούτων ΒΟ: τούτου Ὲ 421 διὲελ- 
ϑεῖν ΒΓ, ἴῃ πηαῦρ. ἘΠ: διεξελθεῖν ἘΡ 
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ὑμῖν φαίνεται βέλτιον ἂν λεχϑῆναι, χαὶ αὖ χαὶ ἐμὲ 
συμπαραλαβεῖν, εἴ τι μᾶλλον οἴεσϑε μετ᾽ ἐμοῦ εὐτεορή- 
σειν. χαὶ ὃ Σιμμέας ἔφη᾽ Καὶ μήν, ὠ Σώχρατες, τἀληϑῆ 

σοι ἐρῶ. πάλαι γὰρ ἡμῶν ἕχάτερος ἀπορῶν τὸν ἕτερον 
προωϑεῖ χαὶ χελεύει ἐρέσϑαι διὰ τὸ ἐπιϑυμεῖν. μὲν 

ἀχοῦσαι, ὀχνεῖν δὲ ὄχλον παρέχειν, μι] σοι ἀηδὲς ἢ διὰ 
τὴν παροῦσαν συμφοράν. χαὶ ὃς ἀχούσας ἐγέλασέν τὸ 
ἠρέμα χαί φησιν, Βαβαί, ὦ Σιμμία" ᾿ σου χαλεπῶς ἂν 

τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους πείσαιμι ὡς οὐ συμφορὰν ἡγοῦ- 

μαι τὴν παροῦσαν τύχην, ὅτε γὲ μηδ᾽ ὑμᾶς δύναμαι πεεί- 
ϑειν, ἀλλὰ φοβεῖσϑε, μὴ δυσχολώτερόν τι νῦν διάχειμαι 
ἢ ἐν τῷ πρόσϑεν βίῳ" καί, ὡς ἔοιχε, τῶν χύχνων δοχῶ 
φαυλότερος ὑμῖν εἶναι τὴν μαντιχήν, οἱ ἐτεειδὰν αἴσϑων- 
ται ὅτι δεῖ αὐτοὺς ἀποϑανεῖν, ἄδοντες χαὶ ἐν τῷ πρόσϑεν 
χρόνῳ, τότε δὴ πλεῖστα χαὶ κάλλιστα ἄδουσι, γεγηϑότες 
ὅτι μέλλουσι σταρὰ τὸν ϑεὸν ἀπιιέναι, οὕπτερ εἰσὶ ϑερά- 
ποντες. οἱ δ᾽ ἄνϑρωποι διὰ τὸ αὑτῶν δέος τοῦ ϑανάτου 
χαὶ τῶν χύχνων χαταψεύδονται, χαίέ φασιν αὑτοὺς ϑρη- 
γοῦντας τὸν ϑάνατον ὑπὸ λύπης ἐξᾷάδειν, χαὶ οὐ λογί- 
ζονται ὅτι οὐδὲν ὄρνεον ᾷἄδει, ὅταν πιδινῇ ἢ διγῷ ἢ τινα 
ἄλλην λύπην λυπῆται, οὐδὲ αὐτὴ ἢ τε ἀηδὼν χαὶ χελιδὼν 
χαὶ ὃ ἔποψ, ἃ δή φασι διὰ λύπην ϑρηνοῦντα ἄδειν᾽" ἀλλ 
οὔτε ταῦτά μοι φαίνεται λυττούμενα ἄδειν οὔτε οἱ χύχγοι, 
ἀλλ ἅτε οἶἴμιαι τοῦ Ἰπόλλωνος ὄντες μαντιχοί τέ εἶσι 
χαὶ προειδότες τὰ ἐν “ιδου ἀγαϑὰ ἄδουσι χαὶ τέρττονται 
ἐκείνην τὴν. ἡμέραν διαφερόντως ἢ ἕν τῷ ἔμπροσϑεν 
χρόνῳ. ἐγὼ δὲ καὶ αὐτός σπου οἷμιαι δὁμόδουλό ὃς τὲ εἶναι 

8 βαβαὶ --- τὸ βίῳ 8100. ἤοτ!δρ. 7, γ8 | 8 βαβαὶ --- τ34,3 ἀπαλλάττεσϑαι 
1Ιάφτη ]. ο. 120, 31 

1 βέλτιον ἂν ἀδϑιἀογανογιηΐ ἴαπὶ Δ γτΘηΡ οι εἰ δ οτί, 
564 ΠΟ 8115] ϑιηΐ ΥθοροΎθ, να (ομοί ναδγ. Ἰεςΐ. Ρ. 100, Μαάνὶρ 
ΔΘ 5. 1 5. 174 οί: βέλτιον ΒΕΙΒΕ 2 συμπαραλαβεῖν ΒΟ): 
ξυμπαραλαβεῖν ἘΠ | οἴεσϑ'ε (,, 564 ε Θχίγεπηδ 1η Γᾶϑ8. 5 ἐρέσϑαι 
ΒΗ: ἔρεσθαι (ἘΡα Ἐπ τ καῆς [7185 δοῖῖι ἃ 7 συμφορᾶν 
ΒΟ: ξυμφοράν ἘΡ, αἱ ἴῃ νεῦϑβι 9 | ἐγέλασέᾳς (ν ετ454) Β : ἐγέλασέ 
ΘῈ 8 φησίν Β, φησίκ 1): φησί (ΒΕ | βαβαῖ Β ο ἀνθρώπους 
Ἰποϊαβοσιηΐ Τυτλίοθηθες. τι διάκειμαι ΒΟΌΕ: διακέωμαι Ἠ!τϑοΠὶρ; 
τς κάλλιστα ΒΙοΙηΠΕ]4 ἴῃ ρΡ]οββατῖο δα ΑΘβο νυ]. ΑΒ. 1410: μάλιστα 
ΒΟΒῈ δίοραθειβ 17 δ᾽ ΒΟΡΕ [αὑτῶν Βε: αὐτῶν (ΠΕ 20 ῥιγῷ 
(οθεοΐ νδγ. Ἰθοῖΐ. Ρ. 84. ,,» »ΘἴθοΓῈ5 διγῷ ἀϊεεθαηΐ οἵ. αοῖρ. 517 Ὁ: 
ῥιγοῖ ΒΟΠΕ 21 καὶ χελιδὼν οτη. (, καὶ χεληδὼν Δα4. ς 23 φαί- 
νεται οτὴ. (", δάά. ς 25 ἄδουσι ὈἘ: ἀδουσί τε ἂς 26 ἔμτερο- 
σϑεν (ν Ραποίο ποίαία) Β 27 που οἶμαι (1): ἡγοῦμαι Ἐ, τεῆη- 
Β6η5 Ὁ τε Ε: γε ΒΟ. 
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τῶν χυχνων χαὶ ἱερὸς τοῦ αὐτοῦ ϑεοῦ, χαὶ οὐ χείρον᾽ 
ἐχείνων τὴν μαντιχὴν ἔχειν παρὰ τοῦ δεσπότου, οὐδὲ 
δυσθυμότερον αὐτῶν τοῦ βίου ἀπαλλάττεσθαι. ἀλλὰ 
τούτου γ᾽ ἕνεχα λέγειν τε χρὴ χαὶ ἐρωτᾶν ὅ τι ἂν βού- 
λησϑε [ἕως ϑηναίων ἐῶσιν ἄνδρες ἕνδεκα]. Καλῶς, 
ἔφη, λέγεις, ὃ Σιμμίας" καὶ ἐγώ τέ σοι ἐρῶ ὃ ἀπορῶ, 
χαὶ αὖ ὅδε, ἡ οὐκ ἀποδέχεται τὰ εἰρημένα. ἐμοὶ γὰρ 
δοχεῖ, ὦ Σώχρατες, σιξερὶ τῶν τοιούτων ἴσως ὥσττερ χαὶ 
σοὶ τὸ μὲν σαφὲς εἰδέναι ἐ ἐν τῷ νῦν βίῳ ' ἀδύνατον εἶναι 
ἢ παγχάλεπόν τι, τὸ μέντοι αὖ τὰ λεγόμενα περὶ αὐτῶν 
μιὖ οὐχὶ παντὶ τρόπῳ ἐλέγχειν χαὶ μὴ προαφίστασϑαι, 
πρὶν ἂν πανταχῇ σχοττῶν ἀπείπῃ τις, πττάνυ μαλϑαχοῦ 
εἶναι ἀνδρός" δεῖν γὰρ πιερὶ αὐτὰ ἕν γέ τι τούτων δια- 
πράξασϑαι, ἢ μαϑεῖν ὅπῃ ἔχει ἢ εὑρεῖν ἢ, εἰ ταῦτα 
ἀδύνατον, τὸν γοῦν βέλτιστον τῶν ἀνϑρωπίνων λόγων 
λαβόντα χαὶ δυσεξελεγχτότατον, ἐπὶ τούτου ὀχούμενον 
ὥσττιερ ἐπὶ σχεδίας χινδυνεύοντα διατιλεῦσαι τὸν βίον, εἰ 
μή τις δύναιτο ἀσφαλέστερον χαὶ ἀχινδυνότερον ἐπὶ 
βεβαιοτέρου ὀχήματος, [ἢ] λόγου ϑείου τινός, διαπορευ- 
ϑῆναι. χαὶ δὴ καὶ νῦν ἔγωγε οὐκ ἐπαισχυνϑήσομαι 
ἐρέσϑαι, ἐπειδὴ χαὶ σὺ ταῦτα λέγεις. οὐδ᾽ ἐμαυτὸν 
αἰτιάσομαι ἐν ὑστέρῳ χρόνῳ ὅτι νῦν οὐχ εἶπον ἃ ἐμοὶ 
δοχεῖ. “ἐμοὶ γάρ, ὦ Σώχρατες, ἐγεειδὴ χαὶ πρὸς ἐμαυτὸν 
χαὶ πρὸς τόνδε σχοπῶ τὰ εἰρημένα, οὐ πάνυ φαίνεται. 
ς - 73 
ἱχανῶς εἰρῆσϑαι. 

1 χείρον᾽ (νΕ] χείρω) ἨοΙηδηη: χεῖρον ΒΟΡΕ ϑίοθαθιβ 2 ἔχει 
1), σοτῖ. α δεσπότου αὐτοῦ ϑιίοθαξιι5 4 7 ἕνεκα (Ὁ): γε ἕνεκα 
Ε, τεῆπηρεηβ Ὁ ἐρωτᾶν 4: ἐρωτᾷ Ὁ) ἂ ἕως ΒΟΒΡΕ: ἕως ἂν οἵ 
να]ρὸ ϑουραπί, ἂν οὗ Ἰποῖαςις Ηοδυτηδηη; ἕως ἂν οἱ ἕνδεκα ἐῶσιν 
ςαἴογ!5 ἀδ]εῖῖβ σορεί πον. ΠΕ ΟΡ: 250. {πη|η δ ῖηοθ: Ὁ] κ᾽ {πϑ 50 ὴ 
Ἴ: 384); Θααι 61 νεῦρα ἕως -- ἕνδεκα ἃ ΡΙαίοηθ δ]]θηδ, 6556 ριιῖο 
6 ἔγωγε ΒΕΟΘΕῈ γῇ Ῥαᾶ: 38, ἢ (, η Ὠ] ἐμοὶ γὰρ Ἐ, τἜβηροηβ ΡΒ: 
ἔμοιγε (Ὁ ΙΟ ΄παγχάλεπόν ζ, 584 ν Ρ.Ι͂ΟΥ δχ οππο πα. 
αὖ τὰ ΒΕ: τὸ μιεὲν τοιαῦτα (, τὸ δὲ τοιαῦτα 1), 564 δὲ εχ οπθπά. 
11 ἐλέγχει 1), σοττ. [μὴ προαφίστασϑαι ΒΟΡΕ: μῇ ἀοἸ]εντ (οΥηᾶ- 
Ττῖ15 Εο]ορ. Ρ. 8 12 σκοπῶ (1), ΠΟΥ. οα 13 [ἕν γε τι τούτων 
διαἸπράξασϑαι Ἰῃ τὰ5. Ἐ 17 εὐ ΟἿ 5 (ΕΣ ἘΘΕσιΟ 15 βέλτιστον 
ΒΕ: ταῦτα βέλτεστον ( 16 δυσελεγκτότατον ( 17 σχεδιᾶς 
(ΟΣ οπ Ὁ 18 δύναιτο ΒΕ: δύναται τὸ ( 19 οχήματος 6ΘΧ 
σχήματος ἴεοϊϊ ( | ἢ λόγου ΒΓ, ἢ ἀεἸενῖς Ηεϊπάοτέ ργοραηΐθ 
Μαάν!ρίο δάνοϑγϑβ. ἴ Ρ. 83: ἢ ὄντως λόγου Ἐς, 564 ὄντως Ριιπηοί5 πο- 
ταΐυτ [44 λόγου ἴῃ τηάῖρ. αὐαΐ Δ] 1414 αἀάϊίιτη ἴῃ Β, 404 ΠΟῊ ἰδπὶ 
Ροΐεβί Ιθ89ϑῚ]Ὶ 21: ἐρέσϑαι ΒΙ): ἔρεσϑαι (ἘΡΑ | οὐδ᾽ ΒΌῦΕ 22 ἃ 
ἐμοὶ δοκεῖ ΒΟΠῈΕ: ἅ μοι ἐδόκει ἴῇ τηαῦσ. θα 
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ΧΧΧΥΙ. Καὶ ὃ Σωχράτης, Ἴσως γάρ, ἔφη, ὦ ἑταῖρε, 
ἁληϑῆ σοι φαίνεται" ἀλλὰ λέγε, ὅπῃ δὴ οὐχ ἱχαγῶς. 
Ταύτῃ ἔμοιγε, ἡ δ᾽ ὅς, ῇ δὴ χαὶ περὶ ἁρμονίας ἂν τις καὶ 
λύρας τε καὶ χορδῶν τὸν αὐτὸν τοῦτον λόγον εἴποι, ὡς ἡ 
μὲν ἁρμονία ἀόρατόν τι χαὶ ἀσώματον καὶ πάγχαλόν τι 
χαὶ ϑεῖόν ἐστιν ἐν τῇ ἡρμοσμένῃ λύρᾳ, αὐτὴ δ᾽ ἡ λύρα 
χαὶ αἱ χορδαὶ σώματά τὲ χαὶ σωματοειδῆ χαὶ ξύνϑετα 
χαὶ γεώδη ἐστὶ χαὶ τοῦ ϑνητοῦ Ξυγγενῇ. ἐπειδὰν οὖν ἢ 
κατάξῃ τις τὴν λύραν ἢ ἰ διατέμῃ] χαὶ διαρρήξῃ τὰς χορ- 
δάς, εἴ τις διεισχυρίξοιτο τῷ αὐτῷ λόγῳ ὥσπερ σύ, ὡς 
ἀνάγχη ἔτι εἶναι τὴν ἁρμονίαν ἐχείνην καὶ μὴ ἀττολωλέναι" 
οὐδεμία γὰρ μηχανὴ ἂν εἴη τὴν μὲν λύραν ἔτι εἶναι 
[διερρωγυιῶν τῶν χορδῶν) χαὶ τὰς χορδὰς ϑνητοειδεῖς 
οὔσας, τὴν δὲ ἁρμονίαν ἀπολωλέναι τὴν τοῦ ϑείου τε χαὶ 
ἀϑανάτου ὁμοφυῆ τὲ χαὶ δυγγενῆ, προτέραν τοῦ ϑνητοῦ 
ἀπολομένην᾽ ἀλλὰ φαίη ἀνάγκῃ ἔτε που εἶναι αὐτὴν τὴν 
ἁρμονίαν, καὶ πρότερον τὰ ξύλα χαὶ τὰς χορδὰς χατα- 
σαπήσεσϑαι, πρίν τι ἐχείνην παϑεῖν, --- χαὶ γὰρ οὖν, ὦ 
Σώχρατες, οἶμαι ἔγωγε καὶ αὐτὸν σε τοῦτο ἐντεϑυμῖσϑαι, 
ὅτι τοιοῦτόν τι μάλιστα ὑπολαμβάνομεν τὴν ψυχὴν εἶναι, 
ὥσπερ ἐντεταμένου τοῦ σώματος ἡμῶν καὶ συνεχομένου 
ὑπὸ ϑερμοῦ χαὶ ψυχροῦ χαὶ ξηροῦ χαὶ ὑγροῦ χαὶ τοιού- 
των τινῶν, χρᾶσιν εἶναι καὶ ἁρμονίαν αὐτῶν τούτων τὴν 
ψυχὴν ἡμῶν, ἐπειδὰν ταῦτα καλῶς χαὶ -αδτρίως χραϑῇ 
πρὸς ἄλληλα. εἰ οὖν τυγχάνει ἢ ἡ ψυχὴ οὖσα ἁρμονία τις, 
δῆλον ὅτι, ὅταν χαλασϑῇ τὸ σῶμα ἡμῶν ἀμέτρως ἢ 
ἐπιταϑῇ ὑπὸ γόσων χαὶ ἄλλων χαχῶν, τὴν μὲν ψυχὴν 
ἀγνάγχη εὐϑὺς ὑπάρχει ἀπολωλέναι, καίττερ οὖσαν ϑειο- 
τάτην, ὥσπερ χαὶ αἵ ἄλλαι ἁρμονίαι αἵ τ᾽ ἐν τοῖς φϑόγ- 

3 ἢ δὴ Ἐογϑίοεγ: ἤδη ΒΟΠΕ ξ πάγκαλόν τὸ ΒΕ: πάγκαλον 
οαπῇ ΠΡΓΙῚ5 αα]θβάδπι ΒΕΚΚΟΥ 9 διατέμῃ καὶ ΒΚ Ε, διατέμῃ ἸΠΟΙαΒ51 
ΝΙ5» νἱ6 6 ΘΠ 616  }.26: διατέμῃ ἢ καὶ 1), ΓΘΟΘΡΙ Βεκικου, διατέμῃ ἢ ῃ 
Ἠεϊπάοτε ΙΟ ᾧπερ σύ ἘοΙβίου 12 ἂν ᾿πο]τ51 ΒΕΚΚοΥ, νῖ46 
ΤΠ τ 128: 1 13 διερρωγυῶν (, οοΥΤ. ο, διερρωγυιῶν τῶν χορδῶν 
1ΠΟ]τι511 ΗἸγ5Ο ΠΡ 14 θείου τε ὦ: Ξ6ἀ τε ἴῃ τ85. 16 ἀνάγκῃ 
Βαϊίου: ἄν 'άγκη ΒΟΘΕ, ὡς ἂν ἄγκη α 17 πρότερα 1) } καὶ τὰ ξύλα 
Ἐ,, 5684 χαὶ ριΠοῖ15 ποίδξιιπη Ι καὶ τὰς ΒΓ); τε καὶ τὰς ΕῸΌ τ18ὃ ουν 
οτῃ. (ὶ 19 ἐντεϑυμῆσθϑαι (,, 5664 ἢ ἴῃ Τ85. 21 συν ἐχομένου 
Β(ῺῸ: ξυνεχομένου ΕΌ 23 κράσιν ς 26 δηλονότι (Ρ 27 ἐπι- 
ταϑῇ Ἐς: ὑποταϑῇ ΒΟ. 28 ὑπάρχειν ΒΟΡ, ὑπάρχειν ἀπολω- 
2 πε ϑια. Ε, ἰὴ τηᾶῦρ. δαάά. Ἐ,, ἔογίαϑϑα ὑπάρχειν ΝΕΥΡῚ παραμένειν 
Ἰης ΡΥ εἰδιη θη 1 

δ0 
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γοις χαὶ αἱ ἐν τοῖς τῶν δημιουργῶν ἔργοις σπᾶσι, τὰ δὲ 
λείψανα. τοῦ σώματος ἑχάστου πολὺν χρόνον σαραμένειν, 
ἕως ἂν ἢ κατακαυθῇ ἢ χατασαπῇ. ὅρα οὖν πρὸς τοῦτον 
τὸν λόγον τί φήσομιεν, ἐάν τις ἀξιοῖ χρᾶσιν οὐσαν τὴν 
ψυχὴν τῶν ἕν τῷ σώματι ἐν τῷ χαλουμένῳ ϑανάτῳ 
σχιρώτην ἀπόλλυσϑαι. 

ΧΧΧΥΙΙ. Διαβλέψας οὖν ὃ Σωχράτης, ὥσπερ τὰ 
πολλὰ εἰώϑει, χαὶ μειδιάσας, Δίχαια μέντοι, ἔφη, λέγει 
ὃ Σιμμίας. εἰ οὖν τις ὑμῶν εὐπορώτερος ἐμοῦ, τί οὐχ 
ἀτιεχρίνατο; χαὶ γὰρ οὐ φαύλως ἔοικεν ἁπτομένῳ τοῦ 
λόγου. δοχεῖ μέντοι μοι χρῆναι πρὸ τῆς ἀποχρίσεως ἔτι 
σερότερον Κέβητος ἀχοῦσαι, τί αὐ ὃδὲ ἐγχαλεῖ τῷ λόγῳ, 
ἵνα χρόνου ἐγγενομένου βουλευσώμεϑα τί ἐροῦμεν, ἔπειτα 
δὲ ἀχούσαντας ἢ συγχωρεῖν αὐτοῖς, ἐάν τι δοχῶσι τιροσᾷ- 
δειν, ἐὰν δὲ μή, οὕτως ἤδη ὑγεερδικχεῖν τοῦ λόγου. ἀλλ 
ἄγε, ἢ δ᾽ ὅς, ὦ Κέβης, λέγε, τί ἣν τὸ σὲ αὖ ϑρᾶττον 
[ὠπιστέαν παρέχει. “έγω δή, δ} ὃς ὁ Κέβης. ἐμοὶ 
γὰρ φαίνεται ἔτι ἕν τῷ αὐτῷ ὃ λόγος εἶναι, χαί, ὅχιερ ἐν 
τοῖς πρόσϑεν ἐλέγομεν, ταὐτὸν ἔγκλημα ἐ ἔχειν. ὅτι μὲν 
γὰρ ἣν ἡμῶν ἢ ψυχὴ καὶ πρὶν εἰς τόδε τὸ εἶδος ἐλϑεῖν, 
οὐχ ἀναείϑεμαι μὴ οὐχὶ πάνυ χαριέντως χαί, εἰ μὴ 
ἐπιαχϑές ἐστιν εἰχτεῖν, πάνυ ἱχανῶς ἐὐθοϑθθ δῖ  ϑι" ὡς δὲ 

χαὶ ἀποθανόντων ἡμῶν ἔτι που ἔσται, οὔ μοι δοχεῖ τῇδε. 
ὡς μὲν οὐχ ἰσχυρότερον χαὶ ττολυχρονεώτερον ψυχὴ σώ- 
ματος, οὐ ξυγχωρῶ τῇ Σιμμίου ἀντιλύιψει" δοχεῖ γάρ μοι 
χιᾶσι τούτοις “τάνυ πολὺ διαφέρειν. τέ οὖν ἂν φαίη ὃ 
λόγος ἔτι ἀπιιστεῖς, ἐπειδὴ ὁρᾷς ἀποθανόντος τοῦ ἀνϑρώ- 
που τό γε ἀσϑενέστερον ἔτι ὃν; τὸ δὲ πολυχρονιώτερον 
οὐ δοχεῖ σοι ἀναγχαῖον εἶναι ἔτι σῴζεσϑαι ἐν τούτῳ τῷ 

Ι καὶ αἱ ἐν Β]1): καὶ ἐν (Εὶ 2 παραμένειν ΒΟΕ; ἐπιμένειν 
ΕΠ ΠΘΟ Θ᾽ ΘΟ] 126; 4 4 κράσων ((, ΠΟΥ. 5. ϑανάτῳ: οτη. (, 
ΟΕ. 6 7 διαβλέψας ΒΟ, γ9. Ε; διαβλεψάμενος Ε, 1 ΠΊαΥρ. » 
8 λέγει 1), 564 ε ἴῃ Τ85. 12 αὖ (, 564 εχ επη6ηᾶ., ἂν [1556 ντάε6- 
ἴπ 14 ἢ Ἰπο]αβὶὶ Ηἰτβοπῃὶρ συγχωρεῖν ΒΟ; ξυγχωρεῖν ἘΡ 
15 ἀλλ᾽ ἀγε 1): ἀλλά γε ΒΓΕ 16 τὸ ΒΟ: δ, φυοα ΡΓΟΡανῖ ϑίε- 
ῬΠαπι5, [), 5664 οχ Ἂπιεηά.  ϑράττον ΒΟ Ε 17 ἀπιστίαν παρέχει 
Ἰποϊαϑῖς Ἠέτπαπη (δβάτηπι. ΑΡΒΔΠαΙ. Ρ. 83, νΙάε (ορεί ἢον. Ἰθοΐ. 
ΡῬ- 65 τ9 πρόσϑεν ΒΟ); ἔμπροσθεν ἘῸ Ζ1 ἀνατέϑ'εμαιν 
ΟἸγΙΡΙ οαοτιιδ5, τοϑθταϊ Ταγπερασ: ἀντιτέϑεμαι ΒΟΒΕ, 22 ἐπα- 
χϑεῖς (, ΠΟΥΤ. ο] ἐστιν ῬΟΊΟ; σθανβοιδς Ἔπιθηα. ΒΟ, στ δχ εηθπά. Ὁ 
23 ἔσται ΒΓ: ἐστιν Ἐ;, ἰὴ τηᾶῖρ. Ὁ, ἔστιν (ἃ, αἵ ἀρίο Βαϊΐου οοπη- 
Ῥαζανΐ 20,7 Τὸ 25 συγχωρῶ ΒΟΌ: ξυγχωρῶ ΕΡ Ι τι σ: τῆς 

27 ἐπειδὴ ΒΌΡΕ: ἐπειδή γε Ὁ 29 σώζεσϑαι (ῈΕ, τοῆπηροηϑ Ῥ 
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χρόνῳ; πρὸς δὴ τοῦτο τόδε ἐπέσχεψαι, εἴ τι λέγω" εἰκόνος 
γάρ τινος, ὡς ἔοιχεν, χἀγὼ ὥστιερ Σιμμίας δέομαι. ἐμοὺὴ 
γὰρ δοχεῖ ὁμοίως λέγεσθαι ταῦτα, ὥσπερ ἂν τις ττερὶ 
ἀνθρώπου ὑφάντου πρεσβύτου ἀποθανόντος λέγοι τοῦ- 
τον τὸν λόγον, ὅτι οὐχ ἀτιόλωλεν ὃ ἄνϑρωπος ἀλλ ἔστι 
σου σῶς, τεχμήριον. δὲ παρέχοιτο ϑοιμιάτιον ὃ ἡμπτείχετο 
αὐτὸς ὑφηνάμενος, ὅτι ἐστὶ σῶν χαὶ οὐχ ἀπόλωλεν, χαὶ 
εἴ τις ἀπιστοίη αὐτῷ, ἀνερωτῴη “πότερον πολυχρονιώ- 
τερὸν ἔστι τὸ γένος ἀνθρώπου ἢ ἱματίου ἐν χρείᾳ τὲ 
ὄντος χαὶ φορουμένου, ἀττοχριναμένου δέ τινος ὅτι πολὺ 
τὸ τοῦ ἀνϑρώπου, οἴοιτο ἀποδεδεῖχϑαι ὕτι παντὸς ἄρα 
μᾶλλον ὃ γὲ ἄνϑρωπος σῶς ἐστίν, ἐπειδὴ τό γε ὀλιγο- 
χρονιώτερον οὐχ ἀἁττόλωλεν. τὸ δ᾽ οἶμαι ὦ Σιιμία, οὐχ 
οὕτως ἔχει" σχόπει γὰρ καὶ σὺ ἃ λέγω. πᾶς “γὰρ ἂν 
ὑπολάβοι ὅτι εὔηϑες λέγει ὃ τοῦτο λέγων" ὃ γὰρ ὑφάντης 
οὗτος πολλὰ κατατρέψας τοιαῦτα ἱμάτια χαὶ ὑφηνάμενος 
ἐχείνων μὲν ὕστερος ἀτιόλωλεν πολλῶν ὄντων, τοῦ δὲ 
τελευταίου οἶμαι τιρότερος, καὶ οὐδέν τι μᾶλλον τούτου 
ἕνεχα ἄνϑρωτιός ἐστιν ἱματίου φαυλότερον οὐδ᾽ ἀσϑενέ- 
στερον. τὴν αὑτὴν δὲ οἶμιαι εἰχόνα δέξαιτ᾽ ἂν ψυχὴ πρὸς 
σῶμα, χαί τις λέγων αὐτὰ ταῦτα περὶ αὐτῶν μέτρι ἂν 
μοι φαίνοιτο λέγειν, ὡς ἢ μὲν ᾿ψνυχὴ πολυχρόνιόν ἔστι, 
τὸ δὲ σῶμα ἀσϑενέστερον χαὶ ὀλιγοχρονεώτερον" ἀλλὰ 
γὰρ ἂν φαίη ἑχάστην τῶν ᾿Ψυχῶν πολλὰ σώματα χατα- 
τρίβειν, ἄλλως τε χαὶ εἰ σπτολλὰ ἔτη βιῴη" εἰ γὰρ ῥέοι τὸ 
σῶμα καὶ ἀτιολλύοιτο ἔτι ζῶντος τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλ᾽ ἢ 

1 εἴτι ΟΕ 2 ἔοικε: (ν ΕΓΔ 58) ΒΙ: ἔοικε (Ε | σιμμιίας 
ΒΩ): ὁ σιμεμίας Ἐὶ 6 σῶς Ἐογϑίετγ: ἴσως ΒΟΒΕ [ παρέχοιτο ϑοι- 
παάτιον ΠΕ: “παρέχοι τὸ (το Β) ϑοιμάτιον ΒΟ ἠμπείχετο ΒΕ εἴ αἱ 
νι θίυγ (; ἡμπίσχετο Ὀς 7 ἐστι Β, ἔστε (ΠΕ | ἀπόλωλεν Β, ἀπό- 
λωλες ΤῸ: ἀπόλωλε ΘΕ 8 ἀπιστοίη Ἠείπάοτε, νί4ε ΠΟΡΓΘα δάνείϑ. 
ΤΡ. 51: ἀπιστῶν ΒΟΒΕ, ἀπιστοῖ ΒΕΚΙΚΕΥ 9 ἐστεκ Ὁ | ἢ Β, οσοΥγ. Ὁ 
τοιαποκοιναμένου ΒΕ: ἀποκρινομένου (1) | δὴ ΒΓΕ, δὴ εχ δὲ ε- 
ὉΠ 19 12 γε οἵη. Ε, δαά. ε 13 ἀπόλωλεν ἘΒ, ἀσιόλωλεκ Ω: 
ἀπόλωλε (Ὲ 14 γὰρ οὐ» ΘΙ 86 6 δ] 17 ὕστερον ΕΧ ὕστερος 
[εοϊς Β] ἀπόλωλεν 10, ἀσιφλώλε νι ἀστόλωλε ΘΙ 18 τελευταίου 
ΤῸ 56 Ὲ} οὐ 5.66.6} } τὶ ΒΕ: τοῖς 20 αὐτὴν δὲ ΒΟ: αὐτὴν ταύ- 
την Ε, αὐτὴν δὲ ταύτην Ὀ | “ψυχὴ ΕΙΣ ῃ ψυχὴ ΕΊὶ 21 αὐτὰ ΒΟΒΕ: 
ταὐτὰ ἨεϊηΠοτ]} τῶν αὐτῶν ΒΟΒΕ, τῶν Ριυμηοῖῖβ ποίανθγαηΐ θ6] 
μέτρι᾽ ἂν ΒΕ, 564 εἐ εχ δηξπηα. 1): μέτριαν (, μέτρια ς 22 πο- 
λυχρονιώτερον, σαπῃ ΠΠΡΤῸ συοάδπ Ηοϊπάοσῦ 24 Σ ΒΟ: 
φαίην ἘἙ 25 καὶ εἰ ΒΕ: ἰεὶ καὶ (, καν ἴῃ τηδῦρ. Ὁ | βιῷ Ἐ, 
26 ἀπολύοιτο ( υἱ 158, 2 
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Ἑ ψυχὴ ἂεὶ τὸ χατατριβόμενον ἀνυφαίνοι, ἀναγχαῖον μεντὰν 
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εἴη, ὁπότε ἀπολλύοιτο ἢ ψυχή, τὸ τελευταῖον ὕφασμα 
τυχεῖν αὐτὴν ἔχουσαν χαὶ τούτου μόνου προτέραν ἀπόλ- 
λυσϑαι, ἀπολομένης δὲ τῆς ψυχῆς τότ᾽ ἤδη τὴν φύσιν 
τῆς ἀσϑενείας ἐπιδειχνύοι τὸ σῶμα καὶ ταχὺ σαπὲν 
διοίχοιτο. ὥστε τούτῳ τῷ λόγῳ οὔπω ἄξιον πιιστεύ- 
σαντα ϑαρρεῖν, ὡς, ἐπειδὰν ἀποϑάνωμεν, ἔτι που ἡμῶν 
ἢ ψυχὴ ἔσται. εἰ γάρ τις καὶ πλέον ἔτι τῷ λέγοντι [ἢ] 
ἃ σὺ λέγεις συγχωρήσειεν, δοὺς αὐτῷ ἢ μόνον ἐν τῷ 
σιρὶν χαὶ γενέσϑαι ἡμᾶς χρόνῳ εἶναι ἡμῶν τὰς ψυχάς, 
ἀλλὰ μηδὲν χωλύειν καὶ ἐπειδὰν ἀποϑάνωμιεν ἐνίων ἔτι 
εἶναι χαὶ ἔσεσϑαι χαὶ πολλάκις γενήσεσϑαι χαὶ ἀποϑα- 
γεῖσϑαι αὖϑις" οὕτω γὰρ αὐτὸ φύσει ἰσχυρὸν εἶναι, ὥστε 
στολλάχις γιγνομένην ψυχὴν ἀντέχειν᾽ δοὺς δὲ ταῦτα 
ἐχεῖνο μηχέτι συγχωροῖ, μὴ οὐ ττονεῖν αὐτὴν ἐν ταῖς σπτολ- 
λαῖς γενέσεσιν χαὶ τελευτῶσαν γε ἕν τινε τῶν ϑανάτων 
γεαντάπασιν ἀττόλλυσθϑαι" τοῦτον δὲ τὸν ϑάνατον χαὶ 
ταύτην τὴν διάλυσιν τοῦ σώματος, ἢ τῇ ψυχῇ φέρει δλε- 
ϑρον, ἈΠΤῊΝ φαίη εἰδέναι" ἀδύνατον γὰρ εἶναι ὁτῳοῦν 
αἰσϑάνεσϑαι ἡμῶν" εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, οὐδενὶ 
προσήχει ϑάνατον ϑαρροῦντι μὴ οὐκ ἀνοήτως ϑαρρεῖν, 
ὃς ἂν μὴ ἔχῃ ἀποδεῖξαι ὅτι ἔστι ψυχὴ σταντάπασιν 
ἀϑάνατόν τε χαὶ ἀνώλεϑρον᾽ εἰ δὲ μή, ἀνάγχην εἶναι ἀεὶ 
τὸν μέλλοντα ἀποϑανεῖσϑαι δεδιέναι ὑπὲρ τῆς αὑτοῦ 
ψυχῆς, μὴ ἕν τῇ νῦν τοῦ σώματος διαζεύξει παντάπασιν 
ἀπόληται. 

ΧΧΧΥΠΙ. Πάντες οὖν ἀχούσαντες εἰπόντων αὐτῶν 
ἀηδῶς διετέϑημεν, ὡς ὕστερον ἐλέγομεν τερὸς ἀλλήλους, 
ὅτι ὑπὸ τοῦ ἔμπροσϑεν λόγου σφόδρα ττεττεισμένους ἡμᾶς 

Ι ἂν ὑφαίνοι Β, οοΥΥ. Ὁ. μέντ᾽ ἂν Β, μὲν τἂν ΓΕ, μέντοι Αϑί 
3 πρότερον 1) 4 φύσιν ἂν Ἠεϊπάοτῇ 8 ψυχὴ ἔσται Ἠ]Υ5ΟΠΙρ: 
ψυχή ἐστιν ΒΟΕ | ἢ ἀο]ονι ΘΟ] ει ουσηδοποῦ, νιάθ ϑίπαϊθη Ρ. 29, 
{9ε"θοσνγαρ ῬΒΠΟΙΪορ. ΠΕ 20 (1861) Ρ. 512, Μαάνὶρ δαάνοίϑ. 1 Ρ. 83 
9 συγχωρήσειεν Β1): συγχωρήσειε ΕἸ, ξυγχωρήσειε Ὁ | δοὺς 1), 5684 ς 
εχ ΘΠ] Π4. τοτὰς ψυχὰς ΒΟ): τὴν ψυχὴν Βα τί καὶ ἐπ εἰϑὰν; ΕΣ 
ἐπειδὰν Ἐ 13 φύσει ΒΓ): φήσει Ἐὶ 14 ψυχὴν ἀβ]θη πτη να] 
Ροϑβί εἶναι ᾿τδ Βροῃ μα στη σοηϑα Αϑί 16 γενέσεσιν 1), γενέσεσι Ἑ 
Β: γενέσεσι (Ἑ, | ἕν ( εἴ αἱ νἹ θα ΠΟ} ΟΣ (δι ἢ αν ότων ΞΕ 
αν ΘΧ ΘΙ 6η6. δ ΕΠ ς; εὐ ΒΟ, 'ῈΣ ἐπιεηά. 19) 20 ἔχοι ἠείη- 
αοτί, Αϑί 1: προσήκειν ΘΈΘΡΠΆΠΙιΙΘ, Αδί 22 ἔχη ΕΧχΧ ἔχει θεῖ (, 
ἔχη Ὁ 24. αὐτοῦ (ΟἿ). ΟΘΕΙ. 6 26 ἀπόλληται 1). 564 ἡ εΧ 
ΕΠ 6Πη6. 28 ἔλεγο " μεν 1) 29 τοῦ 6: τῶν Ἐ,| λόγου 6: λόγων ἘΦ 
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πάλιν ἐδόχουν ἀναταράξαι χαὶ εἰς ἀπιστίαν καταβαλεῖν 
οὐ μόνον τοῖς προειρημένοις λόγοις, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ 
ὕστερον. μέλλοντα θηϑήσεσϑαι, μη οὐδενὸς ἄξιοι ξἰμιεν 
χριταὶ ἢ χαὶ τὰ “πράγματα ἄπιστα εἴη. 

ΕΧ. Νὴ τοὺς ϑεούς, ὠ Φαίδων, συγγνώμην γε ἔχω 
ὑμῖν. καὶ γὰρ αὐτόν μι8Σ νῦν ἀχούσαντά σου τοιοῦτόν τι 
λέγειν πρὸς ἐμαυτὸν ἐπέρχεται" τίνι οὖν ἔτι πιστεύσομεν 
λόγῳ; ὡς γὰρ σφόδρα πιϑανὸς ὧν, ὃν ὃ Σωχράτης ἔλεγε 
λόγον, γῦν εἰς ἀπιστίαν κατατποέϊττωχεν. ϑαυμαστῶς γάρ 
μου ὃ λόγος οὗτος ἀντιλαμβάνεται χαὶ νῦν. χαὶ ἀεί, τὸ 
ἁρμονίαν τινὰ ἡμῶν δἶναι τὴν ιγυχήν, χαὶ ὥσττερ ὑττέμ- 
γησέν με ῥηϑεὶς ὅτι χαὶ αὐτῷ μοι ταῦτα προυδέδοχτο" 
χαὶ γάνυ δέομαι πάλιν ὥσττερ ἐξ ἀρχῆς ἄλλου τινὸς 
λόγου, ὃς μὲ πείσει ὡς τοῦ ἀποϑαγόντος οὐ συναττοϑνή- 

σχει ἢ. Ψψυχή., λέγε οὖν πρὸς 4ιός, σῇ ὃ Σωχράτης 
μετῆλϑε τὸν λόγον; χαὶ πότερον χἀχεῖνος, ὥσττερ ὑμᾶς 
φής, ἔνδηλός τι ἐγένετο ἀχϑόμιενος ἢ οὐ, ἀλλὰ πράως 
ἐβοήϑει τῷ λόγῳ; ; χαὶ ἱκανῶς ἐβοήϑησεν ἢ ἐνδεῶς; πάντα 
ἡμῖν δίελϑε ὡς δύνασαι ἀχριβέστατα. 

ΦΑΙΔ. Καὶ μήν, ὠ Ἐχέκρατες, πολλάκις ϑαυμάσας 

Σωχράτη οὗ γώτιοτε μιᾶλλον ἡγάσϑην ἢ τότε παραγενό- 
μενος. τὸ μὲν οὖν ἔχειν ὃ τι λέγοι ἐκεῖνος ἴσως οὐδὲν 
ἀτοτπτον᾽ ἀλλὰ ἔγωγε μάλιστα ἐϑαύμασα αὐτοῦ πρῶτον 
μὲν τοῦτο, ὡς ἡδέως χαὶ εὐμενῶς χαὶ “ἀγαμένως τῶν 
γεανίσχων τὸν λόγον ἀπεδέξατο, ἐγεδιταὰ ἡμῶν ὡς ὀξέως 
ἤσϑετο ὃ πεπόνϑειμιεν ὑπὸ τῶν λόγων, ἔχειτα ὡς εὖ 
ἡμᾶς ἰάσατο χαὶ ὥσττερ πεφευγότας χαὶ ἡττημένους 

Ι πάλιν Ἐ: πάλαι ΒΓ | καταβαλεῖν 6: μεταβαλεῖν Ἐ 4 ὕστε- 
ρον 4: ὕστερα Ὁ | ἄξιοι Β, 564 εἐ δΘχ βηγεπά. | ὑπ ῆς ΒΈΕΙΚΟῦ: εἴημεν 
ἘΡ, ἤμεν ΒΟ, νὶάς ἘπιΠυρἤτοη. το, 22 ἌΠ1] αὐετ ἀνὲ 
619: πράγματα αὐτὰ ἘΠ, αἵ οἵ ΝΕ ΟΣ ρὼ τ24} εἴη. Ηει ποτ: 

ΠΒΕΙΘΕ; 6 αὑτὸν Β, ΠΟΥ. Ὁ 7 ἐπέρχεται ΒΕ: ἀνέρχεται εἶ 
πιστεύσομεν ΒΕ: πο κεῦ ες μὴν ε 9 καταπέπτωκεν ΒΚ, κατα- 
πέπτωκεκ (): καταπέπτωκε ἘΠ} γάρ 5ιρτα νοήβαμ δαά. Ὁ 
11 ὑπέμνησέςκ (ν 6Υ4584) ΒΏ: ὑπέμνησέ (ΓΕ 12 ὅτε καὶ ΒΟ): 
ὅτι Ἐ | αὐτῷ Β, οοττ. Ὁ 14 συναποϑνήισκει Β: συναποϑνήσκει 
Γθξ τό ὑμᾶς (, 564 ὑ 6Χ επιεπά. 17 ἐνδηλός (, Ξε ἡ εχ 
ΕΠ 6η6. ΒΙῸΣ ΠΟ τ 18 καὶ σΠὶ ΠΠΡγῸ αἀποάδτῃ Ηεϊπαοτί: 
ἢ καὶ Β, ἢ καὶ ἐ ΤΕ. καὶ εἰ ϑίερμαπιβ | ἢ Β, σου. Ὁ 21 τότε 

Ῥεάδ: ποτε Β εἰ αἱ αἰ άεξας Γθξ 23 ἀλλὰ ἘΓΡΕ 26 πεπόν- 
ϑειμεν 1), 564 εἰ 6χ Ἔπιοπά. 

Ἐ; 
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ἀνεχαλέσατο χαὶ προύτρειψεν πρὸς τὸ παρέπεσϑαί τε 
χαὶ συσχοπεῖν τὸν λόγον. 

ΕΧ. Πῶς δή; 
ΦΛΑΙΔ. ᾿γὼ ἐρῶ. ἔτυχον γὰρ ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ καϑή- 

Β μενος παρὰ τὴν χλένην ἐπὶ χαμαιξήλου τινός, ὃ δὲ ἐπὶ 5 
στολὺ ἀρηοθο: ἢ ἐγώ. τανε, οὖν ον τὴν κεφαλὴν 

γάρ, 
δητότε τύχοι, 
ἔφη, ἴσως, ώ Φαίδων, τὰς χαλὸ ἃς κόμας ἀποχερεῖ. Βοιχεν, 
ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ “Σώχρατες. Οὐχ ἂν γξ ἐμοὶ τείϑῃ. Αλλὰ το 
τί; ἦν δ᾽ ἐγώ. Τήμερον, ἔφη, χἀγὼ τὰς ἐμὰς χαὶ σὺ 
ταύτας, ἑάγτερ γε ἡμῖν ὃ λόγος τελευτήσῃ. χαὶ μὴ δυνώ-- 

Ἔ μεϑα αὐτὸν ἀναβιώσασϑαι. χαὶ ἔγωγ᾽ ἂν, εἶ σὺ εἴην 
χαί με διαφεύγοι ὃ Ο λόγος, ἔνορχον ἂν ποιησαίμην ὥσπερ 
ργεῖοι, μὴ σιρότερον χομήσειν, σρὶν ἂν γικήσω ἄναμα- 15 
χόμενος τὸν Σιμμίου τε χαὶ Κέβητος λόγον. “41λλ ἣν δ᾽ 
ἐγὼ πρὸς δύο λέγεται οὐδ᾽ ὃ Ἡραχλῆς οἷός τε εἶναι. “Ιλλὰ 
χαὶ ἐμέ, ἔφη, τὸν Ἰόλεων παραχάλει, ἕως ἔτι φῶς ἐστιν. 
Παραχαλῶ τοίνυν, ἔφην, οὐχ ὡς Ἡραχλῆς, ἀλλ᾽ ὡς Ἰόλεως 
[τὸν Ἡραχλῆ]. Οὐδὲν διοίσει, ἔφη. 20 

ΧΧΧΙΧ, ἤλλὰ πρῶτον εὐλαβηϑῶμέν τι πάϑος μὴ 
πάϑωμεν. ΤῸ ποῖον; ἣν δ᾽ ἐγώ. Μὴ γενώμεϑα, ἢ. δ᾽ ὕς, 

τ μισόλογοι, ὥσπερ, οἵἱ μισάνϑρωποι γιγνόμενοι" ὡς οὐχ 
ἔστιν, ἔφη, ὃ τι ἂν τις μεῖζον τούτου χαχὸν πάϑοι ἢ 
λόγους μισήσας. γίγνεται δὲ ἐχ τοῦ αὐτοῦ τρόττου μισο- 25 
λογία τε χαὶ μισανϑρωπία. ἢ τὲ γὰρ μισανϑρωπία ἕν- 

τ2 ἐάνπερ ---τ3 ἀναβιώσασϑαι ὙΠοπι. Μαρίϑίεῦ 5.ν. ἀνεβίωσα Ῥ. 598. 
2ι ἀλλὰ --- τ4τ, τ4 πλείστους 510}. Πογενσ. 4, 49 

Ι ἘΠ 18} .)} σπρούτρεψε (ζΓΕἯαα φσυσκοπεῖν (Πα: συνσκο- 
πεῖν ΒΟ), ξυσκοπεῖν ἘΡ 4 ἐν Ἐ, 564 ν 6χ διηξπά. | δεξιὰ Ὁ, 
οοΥτ. ἃ 6 πολὺ ΒΟΠΕ: πολλῷ α, ἴῃ τηᾶῖρ. Ὁ | καταψήσας (, Ξ6ἀ 
ἢ ΕΣ ΘΕ ΝΟΙ: ᾿ς ον ΒΗ Εν" τον 7 συ τ ΒΘΙ͂Ν: ξυμισε. ΕΡ 8 παί- 
ζειν 1), 564 αἴ εχ 6π]6ε πα. 9 καλὰς ΒΟΡ: καλὰς ταύτας ΕΡά[ἀπο- 
»κβρεῖ ΒΩ: ἀποκερῆ (ἘᾺ το ἢ» δ᾽ ἐγὼ πἴ ἡ δ᾽ ὃς 56 ΘΡΙ115 5010 511 
Β΄] γε ἐμοὶ Β9Ε: γ᾽ ἐμοὶ ( || πείϑη 1), 5684 ἡ ΕΧ εηθδη4. 12 δυνώ- 
μεϑα ἘΠ: δυνάμεϑα ΒΟ. 13 ἌΚΡΑ ΣΕ ΘΑ κε ΒΟΏ: ἀναβιώσεσϑαι 
Ἐ), 564 ε οΧχ διῃ]εηά. 14 καί μοι (᾿ς, ΠΟΥ. α | διαφεύγοι ΒΩ): δια- 
φύγοι ΕΡ 15 νικήσω (ς, 5684 ε Ἰῆ ΤᾺ5. 16 σιμίου ( | δ᾽ οι. (, 
δἀ(ς ὉΠ τ λέγεται ροβῖ Ἡρακλῆς {γδρϑροβίξιπι να]ῖ Ὁ! οὐδ᾽ ὁ 
ΒΟΒῈΕ [εἶναι ἴῃ ταϑ. 1) πρὸς δ οὐοὐδ᾽ Ἡρακλῆς οαἴθυ]5. ΟΠ15515 
Η!γϑοΠρ 18 ἐστιν Β]): ἐστε (Ἐά 19 ἔφην ἘΡ: ἔφη ΒΟ) Ἃ 
20 τὸν Πρακλῇ ΒΟΒΕ, 564 ἢ 6χ διηξπηα. 19), ἀδ]ενι (ονϑί πον. θεοί. 
Ῥ. 64τ: 23 μισόλογοι ἨδΙΤΊΔΉΠη: μεσολόγοι ΒΟΘΕ 
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δύεται ἐχ τοῦ σφόδρα τινὶ πιστεῦσαι ἄνευ τέχνης, καὶ 
ἡγήσασϑαι σανταττασί γε ἀληϑῆ εἶναι χαὶ ὑγιῆ χαὶ πιστὸν 
τὸν ἄνθρωπον, ἔπειτα ὀλίγον ὕστερον εὑρεῖν τοῦτον 
πογηρὸν τὲ χαὶ ἄπιστον χαὶ αὐϑις ἕτερον" χαὲὶ ὅταν τοῦτο 
πολλάκις πάϑῃ τις, χαὶ ὑπὸ τούτων μάλιστα οὺς ἂν 

ἡγήσαιτο οἰκειοτάτους τε χαὶ ἑταιροτάτους, τελευτῶν δὲ 
ϑαμὰ προσχρούων μισεῖ, τὸ πάντας χαὶ ἡγεῖται οὐδενὸς 
οὐδὲν ὑγιὲς εἶναι τὸ τταράτταν. ἢ οὐχ ἤσϑησαι σὺ τοῦτο 
γιγνόμενον; Πάνυ γε, ἦν δ᾽ ἐγώ. Οὐχοῦν, ἡ δ᾽ ὅς, [αἷ- 
σχρόν," χαὶ δῆλον ὅτι ἄνευ τέχνης τῆς πτερὶ τἀνϑρώπεια 
ὃ τοιοῦτος χρῆσϑαι ἐπιχειρεῖ τοῖς ἀνϑρώποις; εἰ γάρ 
που μετὰ τέχνης ἐχρῆτο, ὥσπτερ, ἔχει, οὕτως ἂν ἡγήσατο, 
τοὺς μὲν χρηστοὺς χαὶ πονηροὺς σφόδρα ὑλίγους εἰναι 
ἑκατέρους, τοὺς δὲ μεταξὺ πλείστους. Πῶς λέ ἕγεις; ἔφην 
ἐγώ. Ὥσπερ, ῃ δ᾽ ὅς, περὶ τῶν σφόδρα σμικρῶν καὶ 
μεγάλων" οἴξι τι σπανιώτερον εἶναι ἢ σφόδρα μέγαν ἢ 
σφόδρα μικρὸν ἐξευρεῖν ἄνϑρωπον ἢ κύνα ἢ ἄλλο ὁτιοῦν; 
ἤνιαῦ ταχὺν ἢ βραδύν, ἢ αἰσχρὸν ἢ χαλόν, ἢ λευχὸν ἢ 
μέλανα; ἢ οὐχ ἦσϑησαι ὅτε πάντων τῶν τοιούτων τὰ 
μὲν ἄχρα τῶν ἐσχάτων σπάνια χαὶ ὀλίγα, τὰ δὲ μεταξὺ 
ἄφϑονα χαὶ πολλά; Πάνυ γε, ἦν δ᾽ ἐγώ. Οὐχοῦν οἴει, 
ἔφη. εἰ πονηρίας ἀγὼν προτεϑείη, πάνυ ἂν ὀλίγους καὶ 
ἐνταῦϑα τοὺς πρώτους φανῆναι; Εἰκός .7ὲ; ἣν ὃδ᾽ ἐγώ. 
Εἰχὸς γάρ, ἔφη" ἀλλὰ ταύτῃ μὲν οὐχ ὅμοιοι οἱ λόγοι 
τοῖς ἀνθρώποις, ἀλλὰ σοῦ νῦν δὴ προάγοντος ἐγὼ 

ξ, οὖς ἂν --- 6 ἑταιροτάτους ἼΠοιη. Μαρίου 5.ν. ἑταιρότερος Ῥ-Ί50Ε. 

13 τοὺς μὲν χρηστοὺς --- τ4 πλείστους 510}. Εο͵ορ. τ, 39, 4 

2 γε Ὁ: τε ΒΟΒΕ ὑγιᾶ Ἡεϊηάογῇ, δὲ οἴ. Βαρτα 135, 15 ὁμοφυῆ εἴ 
ΘΟΠηΘΙάοΥ δα Ρ]δίοη]5 οἰν]ϊ. νῸ]. 1 Ρ. 212 4 πονηρόν Ε,, 564 » εχ 
ει 6Πά. 5. τούτων 1), 5686 ν ΕΧ Θῃηθ πα. 6 ἑταιροτάτους (᾿, 564 
αι 6Χ ϑλθηά. | δὴ ΒΓΕ: τέ Ὁ ὃ τὸ παράπαν οὐδὲν υ υγιὲς εἶναι Ἐ;, 
564 οὐδὲν ἴῃ Τῶ5.» νΘΥΠΠῚ ΟΥ̓ ΠΕΠῚ νΘΥΡΟΓΌΙΩ 5ἰ ἢ Ϊ5 ἐγαπβροβιἰοηὶς 
Ἰπαϊοανῖ εἰ σὺ ΒΟΕ: σὺ ἀφ]ον! εἴ βιιργα νϑύβαπ οὗτο πως Δ 6. 
ἃ, γρ. καὶ οὕπω ἴῃ τηᾶΥρ. 846. 4, 564 τηδπα 4]18 δἴαιιβ αῃΐθα, σύ σπτω 
ἨἩετπηδηη, σὺ οὕτω σως ΘΕΔΠΡαιπη, νΊ 46 εἴδη Ηδθιιβάα 5ρ6ςο. οΥἹ. 
Ῥ. 20 οο αἰσχρόν Ἰπο]ιι51 ΜΒ 1 ἐπιχειρεῖ 1), 564 εἶ εχ δηδηά. 
ανϑροώποις 46: ἀνϑρωπείοις ΒΕΕΙ νοΓΡἃ εἰ γάρ ποὺ --- πλείοτους 
[οτίαβββ ἀεἸ]ε μα 6556 σφηβοί ΒΟΒη ας Καὶί, (ογηχηθηΐαυ 1 Ρ. 115 
12 ἂν οἵη. Ε, δ44. ε | ἡγήσατο ΒΟΒΕ;; ἡγήσαιτο Ὁ 13 σφόδρα 
σφόδρα ὀλίγους Εἰ ἰδ ἀ:Ὲ τ5 σφόδρα Ροβί τῶν ἀε]ενὶς ΠόΡτθα 
ΔάνΟΥβ. 1 Ρ. 151 16 μέγα» ἘΒ: μέγα ΒΓ) Εν μικρὸν ΒΟ: 
σμικρὸν ἘΜΠρ, 564 ὁ ἴῃ τ45. Εὶ 19 ἦ οὐκ Β, ἢ οὐχὶ Ἐ, "β6ά χὶ 6Χ 
Θππθη. Ζ1τ 5 ὍΤΩ-ς Ν᾿ 22 εἰ 6Χ ΘΙΠ]6Π6. 1) 23 γε Ε: δὲ Β10, 
ΘΑ ΘΙ αὐ Οἰ 128, 3. δ᾽ ὁπ. Ο 25. ἀνϑρώποις ΒΟΒΕ: ἀνϑρώποις 
εἰσὶν ἀΘ [ προάγοντος ΒΟΕΔΑ;: προσάγοντος 1) ἐγὼ ΒΓΕΔΑ: ἐγὼ δὲ Ὁ 
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2 ’ Ὕ 3 Ὑ 8 , 2 ΄ , ΄, κ 

ἐφεσπόμην, ἀλλ ἐχδένῃ, ἐγιειδᾶν τις πιστεύσῃ λόγῳ τινὶ 
ἀληϑεῖ εἰναι ἄνευ τῆς σπτερὶ τοὺς λόγους τέχνης, χἄπειτα 
ὀλίγον ὕστερον αὐτῷ δόξῃ ψευδὴς εἰναι, ἑνίοτε μιὲν ὧν, 
ἐνίοτε δ᾽ οὐχ ὦν, χαὶ αὖϑις ἕτερος καὶ ἕτερος" χαὶ μάλιστα 
δὴ οἱ χερὶ τοὺς ἀντιλογιχοὺς λόγους διατρίψαντες οἶσϑ᾽ 
“ » ΄, ΄, ν 

ὁτι τελευτῶντες οἴονται σοφώτατοι γεγονέναι τε χαὶ χα- 
, ’ ς , - , δ 

τανεγοηχέναι μόνοι ὅτι οὔτε τῶν πραγμάτων οὐδενὸς 
ν ς Χ 2 οΧ ΄ 27 - ἐ 2 Χ ΄ Ν 

οὐδὲν ὑγιὲς οὐδὲ βέβαιον οὔτε τῶν λόγων, ἀλλὰ πάντα τὰ 
Ἐπ ,ὕ ἣ Χ , ,ὕ 

ὄντα ἀτεχνῶς ὥσπερ ἕν Εὐρίττω ἄνω χαὶ χάτω στρέφεται 
χαὶ χρόνον οὐδένα ἐν οὐδενὶ μένει. Πάνυ μὲν οὔν, ἔφην 
2 ῇ δ Ω“ ,ὔ 

ἐγώ, ἀληϑῆ λέγεις. Οὐχοῦν, ὦ Φαίδων, ἔφη, οἰχτρὸν 
ὉΧ »ὔ Χ ͵ 2 Ν , 
ἂν εἴη τὸ πάϑος, εἰ ὄντος δή τινος Ἴ ἐδι χαὶ βεβαίου 

λόγου καὶ δυνατοῦ κατανοῆσαι, ἔπειτα διὰ τὸ πιααραγίγνε- 
σϑαι τοιούτοις τισὶ λόγοις τοῖς αὑτοῖς τοτὲ μὲν δοχοῦσιν 

ἀληϑέσιν εἶναι, τοτὲ δὲ μή, μὴ ξαυτόν τις αἰτιῷτο μηδὲ 
τὴν ἑαυτοῦ ἀτεχνίαν, ἀλλὰ τελευτῶν διὰ τὸ ἀλγεῖν ἄσμε- 
γος ἑπὶ τοὺς λόγους ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τὴν αἰτίαν ἀπώσαιτο χαὶ 

ἤ . κ ἢ Ξ ἢ - Ἔα - 

ἤδη τὸν λοιπὸν βίον μισῶν τε χαὶ λοιδορῶν διατελοῖ, τῶν 
δὲ ὄντων τῆς ἀληϑείας τὲ χαὶ ἐπιστήμης στερηϑείη. Νὴ 
τὸν 4ία, ἣν δ᾽ ἐγώ, οἰκτρὸν δῆτα. 

ΧΙ... πρῶτον μὲν τοίνυν, ἔφη, τοῦτο εὐλαβηϑῶμεν, 
ἈΝ , Χ ν ς -“Ὗ , 

χαὶ μὴ παρίωμεν εἰς τὴν ψυχὴν, ὡς τῶν λόγων χιν- 
, 5.οὰ ς ι 5 γ ᾿ δ ΤΡ ΤᾺ “ ς Ξε 

δυνεύει. οὐδὲν ὑγιὲς εἶναι, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ὁτι ἡμεῖς 
οὔπω ὑγιῶς ἔχομεν, ἀλλὰ ἀνδριστέον χαὶ προϑυμητέον 
ὑγιῶς ἔχειν, σοὶ μὲν οὖν χαὶ τοῖς ἄλλοις καὶ τοῦ ἔπειτα 
βίου παντὸς ἕγεχα, ἐμοὶ δὲ αὐτοῦ ἕνεχα τοῦ ϑανάτου" 

Ι ἐφεσπόμην ἃ, ἴῃ τηᾶγρ. Ῥ: ἐφεσποίμην ΒΚ εἰ αἱ νΙἀδίυ Ὁ, 
ἐφεσπώμην ς, ἐφεπόμην Ε᾿, 584 6 δχ Θπηαηᾳ. ἐκείνῃ Μαάν!ρ άγούσ, 
1 Ὁ. 372, νἰᾶε ϑίιάϊδη Ρ. 29: ἐκείνῃ ἣ (ἢ Ὁ) ΒΟΘΕ 2 ἀληϑῆ (Ὁ, 
σοΥ. ἃ 23 δόξῃ ΒΙ]) ῈΕς: δόξει (; αποά νου} ]5 ἐκείνῃ ἡ βονδες 
ΤΕΟΘρΙΐ ΗἩδιπάοτ 6 οἴονται ΘΧ οἴωνται οιαϑῦσν ῃ Ο 58.86 οὔτε 
τῶν λόγων ἴῃ τηᾶγρ. 844. οὐδὲν τῶν ὄντων Ὁ, απτᾶ6 νεῖθα ἴδιηθη 
Ῥοβίβθα ᾿Δεϊεία βιηΐ ] πάντα τὰ ἘΡ; πάντα ΒΟ 9 εὐρίππω ἘΠ] 
ἄνω καὶ ΒΟΕ: ἄνω. τι ἔφη ΒΟΕ: ρυμῃοῖίβ ποίαν! Ὁ 13 τὸ 
στκαραγίνεσθαι Ἐς, 564 τὸ Ἰῃ Γ85. 14 τοιούτοιβ τισὶ ΟΠ} ΠΡτο 
4αοάδχῃ ΒΕΚΚΕΙ: τοιουτοισὶ ΒΟΙΕ | τότε --- τότε ΒΟΘΙΘ οοῖς θα 
το ἀληϑέσιν εἶναι ΒΟΠΕ: γ0. καὶ αληϑῆ λέγειν εἶναι Ἐὶ τό ἄσμιε- 
γος Β, 564 δοσεηίΐῃϑ εἴ 5ρι11{π5 ἴῃ γὰ5.: ἄσμενος (ἘΚ τ8 λοιδο- 
ρῶν ΒΟ: λοιδορῶν τοὺς λόγους ΕΒ4 ᾿ διατελῶι Β, διατελῶν ΟΕΡ 
19 δὲ ὄντων ΘΙΘΡΠμδπαβ: δεόντων ΒΟ 20 δῖα ( |Ι οἰκτρὸν 
ΒΟ); ὡς οἶκτρον ἘΡ, να (πίοῃ. 67,. 8 21 εὐλαβηϑῶμιεν 
ΒΌΘΕΣ εὐλαβητεονῚ 1ῃ Ἰπᾶτρ.. Ὀ 22 μὴ οἵη. (,, δαά. ς] παρίωμεν 
ΒΟΘΕ 24 οὔπω ΒΕ: οὕτω ( | ἀλλὰ ΒΟΘΕ 25 οὖν ἱποϊαϑὶς 
ΘΠ υΤἢ 
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18 
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ὡς κινδυνεύω ἔγωγε ἐν τῷ παρόντι περὶ αὐτοῦ τούτου οὐ 
φιλοσόφως ὃ ἔχειν, ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ πάνυ ἀπαίδευτοι φιλο- 
γξίχως. χαὶ γὰρ ἐχεῖνοι ὅταν περί του “ἀμφισβητῶσιν, 
ὅπῃ μὲν ἔχϑι στερὶ ὧν ἂν ὃ λόγος ἢ οὐ φροντίζουσιν, 
ὅπως δὲ ἃ αὐτοὶ ἔϑεντο ταῦτα δόξει τοῖς σταροῦσιν, 
τοῦτο προϑυμοῦνται. καὶ ἐγώ μοι δοχῶ ἕ ἐν τῷ παρόντι 
τοσοῦτον μόνον ἐχείνων διοίσειν" οὐ γὰρ ὅπως τοῖς σαρ- 
οὔσιν ἃ ἐγὼ λέγω δόξει ἀληϑῆ εἶναι προϑυμηϑήσομαι, 
εἰ μὴ εἴη πάρεργον, ἀλλ ὅπως αὐτῷ ἐμοὶ ὃ τι μάλιστα 
δόξει οὕτως ἔχειν. λογίζομαι γάρ, ω φίλε ἑ ἑταῖρε" ϑέασαι 
ὡς τλεονεχτιχῶς" εἰ μὲν τυγχάνϑι ἀληϑῆ ὄντα ἃ λέγω, 
χαλῶς δὴ ἔχει τὸ σπεισϑῆναι" εἰ δὲ μηδέν ἐστι τελευτή.-- 
σαντι, ἀλλ᾽ οὖν τοῦτόν γε τὸν χρόνον αὐτὸν τὸν πρὸ τοῦ 
ϑαγνάτου ἧττον τοῖς παροῦσιν ἀηδὴς ἔσομαι ὀδυρόμιενος. 
ἡ δὲ δὴ ἄγνοιά μοι αὕτη οὐ ξυνδιατελεῖ, καχὸν γὰρ ἂν 
" ἀλλ ὀλίγον ὕστερον ἀπολεῖται. “ταρεσχευασμένος δή, 
ἔφη, ὦ Σιμμία τξ καὶ Κέβης, οὑτωσὶ ἔρχομαι ἐπὶ τὸν 

λόγον" ὑμεῖς μέντοι, ἂν ἐμοὶ τιείϑησϑε, σμιχρὸν φροντί- 
σαντες Σωχράτους, τῆς δὲ ἀληϑείας πολὺ μᾶλλον, ξὰν 
μέν τι ὑμῖν δοχῶ ἀληϑὲς λέγειν, συνομολογήσατε, εἰ δὲ 
μή, παντὶ λόγῳ ἀντιτείνετε, ὅπως μὴ ἐγὼ ὑπὸ προϑυ- 
μίας ἅμα ἐμαυτόν τε καὶ ὑμᾶς ἐξαττατήσας ὥσπερ μέλιττα 
τὸ χέντρον ἐγχαταλιπὼν οἰχήσομαι. 

ΧΙ. Δλλ᾽ ἰτέον, ἔφη. πρῶτόν μὲ ὑπομνήσατε ἃ 

τ ὡς κινδυνεύω --- 6 προϑυμοῦνται 510}. ἤοτερ. 4, 50 

2 φιλονείκως (ς, 564 νεέκως ἸΏ. ΤΆ 5. 3 καὶ οτῇ. (, σρτα νετ- 
βισὴ δαά. ς | ἀμφισβητοῦσιν (, σοΥ.α 4 ἔχει ΒΟ: ἔχοι Ἐὶ 
5 δόξει ΒΟΕ;: δόξη ςα παροῦσιν Β.): παροῦσι (ἘΡ 8β8 δόξει, ΕὉ: 
δόξη ΒΕΙ͂ΘΣ ἀεέεπαις ΑΚΘη αταυπάαχίσα δ 146 | σροϑυμηϑήσομαι 

ΒΟΏ: προ δὺ μῆαο μιδιὶ πὸ νἱάς Τ15 ( 9 εἴη ΒΟΘΡΕ: εἰ ἩἨΘΙΙΠΔΉΠ 
(αϑδιητη. ΑΡΠδηά]. ρΡ. 84 Ι αὐτῷ ἐμοὶ ΒΟΕ;: αὐτῷ μοι ἩφΙπηάοτί, 
αἱ νά Ἐπιηγἄετη. ρΡ. 273 Β εἰ Ἡδιιπδηη (δβαηπι. ΑΡΠΑΠΑΙ. ἴδε 84 
10 δόξει, ΕΌ: δόξῃ Β.([), ἀδίεπαϊε 1. ο. ΑἸκθη ᾿ ϑέασαε ΒΟ: καὶ 
ϑέασαι ἘΒΑ, «αἱ νίάε Ν. Ὁ Ῥ-. 140 11 ὡς 1): ὥσπερ ἃ, 56 περ 
Ῥοβίθα ἀδιεἴαπη Ι μὲν ΒΟΒΕ; μιὲν γὰρ Ῥά | λέγω ΒΟΠ: ἐγὼ λέγω 15 
12 ἐστε ΒΓ Ε:: ἐστεκ (ν 6Υ8.58) 1), ἔσται ϊτγβοβὶρ 13 τοῦτόν γε 
ἘΡ: τοῦτον δὲ Β(Ι), νΙά6 141,23 14 ἧττον 1), 564 τον ΕΧ δι η6Π6. 
15 δὴ ἄγνοιά δαοίοτα ΕἸσοΠΟΙΟ ΘΟ ΙΒ 51.. ΟἿΣ ΝΗ (ΘΥ θ᾽ τηο: ὁνώνοιο 
ΒΟΕά, ἄνοια 1), ἴῃ τηᾶῖρ. Ὁ, γρ. ἘΠῚ μοὶ ΒΟ), ἴῃ τδβ5. γρ. Ε: μου Ἐ 
16 δὴ ΒΟ: μὲν δὴ ΕΡὰ 17 οὑτωσὶν Ἑ [ἔρχομαι 1), 5ε4 ο 84α. ἃ 
18 ὑμεῖς ΒΕ); ἡμεῖς ( | σμικρὸν ΒΟ: μικρὸν ἘΣ 20 μὲν τὸ ΒΕ: 
μέντοι (Σ ] συνομ. ΒΟ): ξυνομ. ἘΡ 21 ὅπως ΒΩΡ, ΤαϑΉ ΙΝ: (: 
Ῥ-. 144: εὐλαβούμενοι ὃ ὅπως ἘΡεά 22 ἐμαυτόν Ἐς ο: ἐὰν τη τ, 
24 πρῶτόν με ΒΕ: πρῶτον μὲν (1), πρῶτον μέν μὲ ΤῊΟΥΘ 5010 
ἩρΙπάοτῇ 
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ἐλέγετε, ξὰν μὴ φαίνωμαι. μεμνημένος. Σιμμίας μὲν γάρ, 
ὡς ἐγῴμαι, ἀτιιστεῖ τ χαὶ φοβεῖται, μἢ ἡ ψυχὴ ὅμως χαὶ 

5) θειότερον χαὶ χάλλιον ὃν τοῦ σώματος “ροαττολλύηται ὃν 
ἁρμονίας εἴδει οὐσα᾿ Κέβης δέ μοι ἔδοξε τοῦτο μὲν ἐμοὶ 
συγχωρεῖν, πολυχρονιώτερόν γε εἶναι ψυχὴν σώματος, 5 
ἀλλὰ τόδε ἄδηλον σεαντί, μὴ πολλὰ δὴ σώματα χαὶ πολ- 
λάκις κατατρίψασα ἢ ψυχὴ τὸ τελευταῖον σῶμα χαταλι- 
χτοῦσα νῦν αὐτὴ ἀπολλύηται, χαὶ ἢ αὐτὸ τοῦτο ϑάνατος, 
ψυχῆς ὄλεϑρος, ἐστὶ σῶμιά γε ἀεὶ ἀπολλύμενον οὐδὲν 
παύεται. ἀρὰ ἄλλ᾽ ἢ ταῦτ᾽ ἐστίν, ὦ Σιμμία τε χαὶ Κέβης, ΙΟ 

Ἔ ἃ δεῖ ἡμᾶς ἐπισχοπεῖσθαι; Συνωμολογείτην δὴ ταῦτ᾽ εἶναι 
ἄμφω. Πότερον οὖν, ἔφη, σπάντας τοὺς ἔιστροσϑε λόγους 
οὐκ ἀποδέχεσϑε, ἢ τοὺς μέν, τοὺς δ᾽ οὔ; Τοὺς μέν, ἐφά- 
τῆν, τοὺς δὶ δῦ 11 οὖν, ἡ δ᾽ ὅς, στερὶ ἐχείνου τοῦ λόγου 
λέγετε, ἐν ᾧ ἔφαμεν τὴν μάϑησιν ἀνάμνησιν εἶναι, Χο ὃβ 
τούτου οὕτως ἔχοντος ἀναγκαίως ἔχειν ἄλλοϑιε πρότερον 

99 ἡμῶν εἶναι τὴν ινυχήν, πρὶν ἐν τῷ σώματι ἐνδεϑῆναι; 

᾿γὼ μιέν, ἔφη ὃ Κέβης, χαὶ τότε ϑαυμαστῶς ὡς ἐπείσϑην 

ὑπ αὐτοῦ χαὶ νῦν ἐμμιένω ὡς οὐδενὶ λόγῳ. Καὶ μήν, ἔφη 
ὃ Σιμμίας, χαὶ αὐτὸς οὕτως ἔχω, χαὶ πάγυ ἂν ϑαυμά- 20 
ζοιμι, εἴ μοι περί γε τούτου ἄλλα ποτὲ δόξειεν. χαὶ ὃ 
Σωχράτης, “Ιλλὰ ἀνάγχη σοι, ἔφη, ὦ ξένε Θηβαῖε, ἄλλα 
δόξαι, ἐάντιερ μείνῃ δὲ ἡ οἴησις, τὸ ἁρμονίαν μὲν εἶναι 
σύνϑετον τιρᾶγμα, ψυχὴν δὲ ἁρμονίαν τινὰ ἕκ τῶν χατὰ 
τὸ σῶμα ἐντεταμένων συγχεῖσϑαι. οὐ γάρ που ἀποδέξει 2ς- 

12 πότερον --- τή, 22 ἐξευρήσειν 510}. Θοἴορ΄. τ, 41, 13 

2 ἐγῶμαι ΒΕ, ἐγὼ οἶμαι ( 3 κάλλιον 1), κάλλιστον 4] 
προαπολύηται 1 4 ἔδει εἰ ΘΌΓΕΣ ΟΣ 5 συγχ-. ΒΟΏ: ξυγχ. ἘΡ 
8 αὕτη ᾿ ᾿ ἀπολύηται Ἐ, 9γὲῈ ΒΟΘΕ]Ὶ ἀπολύμενον Ε 10 ἀλλ᾽ 
ἢ 6: ἀλλ᾽ ἢ ΓΕ, ἄλλη 1), αλλ ὴ Ὧ ἄλλ ἡ Β, ἀλλ᾿ ἢ Ὁ; παύεται. ἄρ᾽ 
ἀλλ᾽ ἢ, αἱ ταπταγοῦαν Ἰἀτοτραηςῖο, ΙΠ ΤΔΓΡ. αἰ: Ὀ Ϊ ταῦτά ἐστι 1), 
ταῦτά ἐστιν ἃ τι συνομολ. ΒΟ), ξυνομολ. Ὁ, ξυνωμολ. ἘῈ 12 ἔμε- 
προσϑε ΒΕ: ἔκαπροοσθεν (Ρ 13 ἀποδέχευϑε ζ, 584 ε δβχίγβπηα 
ἴῃ γᾶ5. ] ἡ Β, σουγ. Ὁ ] ἐφάτην ἘΠ4 δίοραβιιβ : φάτην ΒΟ) 15 λε- 
γετε (ΓΕ, 564 ε δχίγοιμα ἴῃ τᾶβ. (Ὁ: λέγεται Β, οἴ. 121,4, 1τ6 ἀλ- 
λδιθιριδ5 τἄλλό τὸ ΒΟ. Βίοραβιιβ, ἀλλοϑί που ἘΒΡ, νι (ΥἹΐοῃ. 
805 Ε7 18 ὡς ΒΌἙ 19 ΣΡ ΒΕ: ἐμμενῶ ΟΡ 20 οὕτως: 
Ἐ; 566] δ'αχ δἴηθης: 21 μοι ἴῃ ταϑ5. Εὶ ἄλλα Ὁ εἴ αἱ νϊάδίαγ ΒΟ: 
ἀλλό ἘΡς ποτὲ ςἄ: ποτε ΒΓΕ, πότε 1), ποτε ἔτι ε] δόξειεν ΒΟ Ε: 
δόξειε Ὁ 22 ἀλλὰ ΒΟΕΘΕ "2 δύξων νυ]ρὸ βου θαηί: δοξάσαι 
ΒΟΒῈΕ | ἐὰν περιμείνη (,, οἴ. 3, το | ἥδε οτη; ἘΠ] οἴησις 0. ΞΕ 7. ΕΣ 
ΘΙ ΠΩ. 24 συνϑ.. ΒΟΠ: ξυνϑ. ἘΒΡ 25 ἐντετ. ΠΝ ρα ν ῸΧχ 
ἔθει;  συγκ. ΒΓ. : ξυγκ. ἘΡ] ἀποδέξει Β, ἀποδέξα κα ἜΝ ἀποδέξῃ 
ΕΡαᾳ 
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γε αὑτοῦ λέγοντος, ὡς πρότερον ἣν ἁρμονία συγχειμένη, 
σιρὶν ἐχεῖνα εἶναι ἐξ ὧν ἔδει αὐτὴν συντεϑῆναι" ἢ ἄπο- 
δέξει; Οὐδαμῶς, ἔφη, ὦ Σώχρατες. «Αἰσϑάνει οὗν, ὴ δ᾽ 
ὅς, ὅτι ταῦτα σοι συμβαίνει λέγειν, ὅταν φῆς μὲν εἰναι 
τὴν ινυχὴν πρὶν χαὶ εἰς ἀνϑρώπου εἶδός τὲ χαὶ σῶμα 
ἀφιχέσϑαι, εἰναι δὲ αὐτὴν συγχειμένην ἐχ τῶν οὐδέπω 
ὄντων; οὗ γὰρ δὴ ἁρμονία γέ σοι τοιοῦτόν ἔστιν ὃ ἀπει- 
χάζεις, ἀλλὰ πρότερον χαὶ ἢ λύρα χαὶ αἱ χορδαὶ καὶ οἱ 
φϑόγγοι ἔτι ἀνάρμοστοι ὄντες γίγνονται, τελευταῖον δὲ 
πάντων ϑυνίσταται ῃ ἁρμονία χαὶ πρῶτον ἀπόλλυται. 
οὗτος οὖν σοι ὃ λόγος ἐχδένῳ ζεῶς ξυνάσεται; Οὐδαμῶς, 
ἔφη ὃ Σιμμίας. Καὶ μήν, ἢ δ᾽ δὲ, σρδπεδι ᾿ εἴχτερ τῷ 

ἄλλῳ λόγῳ ξυνῳδῷ εἶναι χαὶ τῷ περὶ ἁρμονίας. Πρέτστει 
γάρ, ἔφη ὃ Σιμμίας. Οὗτος τοίνυν, ἔφη, σοὶ οὗ ξυνῳδός, 
ἀλλ ὅρα" σότερον αἱρεῖ τῶν λόγων, τὴν μάϑησιν ἀνάμνη- 
σιν εἰναι ἢ ψυχὴν ἁρμονίαν; Πολὺ μᾶλλον, ἔφη, ἐχεῖνον, 
ὦ Σώχρατες. ὅδε μὲν γάρ μοι γέγονεν ἄνευ ἀποδείξεως 
μετὰ εἰχότος τινὸς καὶ εὐπτρετιείας, ὅϑεν καὶ τοῖς πολλοῖς 
δοχεῖ ἀνϑρώποις" ἐγὼ δὲ τοῖς διὰ τῶν εἰχότων τὰς ἀπο- 
δείξεις ποιουμένοις λόγοις ξύνοιδα οὖσιν ἀλαζόσιν, καὶ 
ἂν τις αὐτοὺς μὴ φυλάττηται, δὺ μάλα ἐξαπατῶσι, χαὶ 

ἐν γεωμετρίᾳ χαὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν. ὃ δὲ περὶ τῆς 
ἀναμνήσεως καὶ μαϑήσεως λόγος δ ὑποθέσεως ἀξίας 
ἀποδέξασϑαι εἴρηται. ἐρρήϑη γάρ που οὕτως ἡμῶν εἶναι 
ἢ ψυχὴ καὶ πρὶν εἰς σῶμα ἀφικέσϑαι, ὥσπερ αὐτὴ ἔστιν 

το ἐγὼ δὲ --- 22 ἅπασιν ϑἴο"». εοῖορ. 2, 1, 22 | το τοῖς --- 2ο ἀλαζϊόσιν 
ῬγοΟοΙ. ἴῃ Ἐπ οΙ4, 111 Ρ. 53 

1 αὑτοῦ ς ἩἨεδΙπαοτῇ: αὐτοῦ (0, σαυτοῦ Βα, 56ε64 σ δχ ΕἸ 6η6. ΒΙ 
συγκα. ΒΟ: ξυγκ. ΕΡ Ζσυντ. ΒΟ: ξυντ. ΕΡ Ι ἀποδέξει Β, ἀπο- 
δέξα να Ὦ: ἀποδέξη ΓςΓΕΡα 3 αἰσϑάνει Β, αἰσϑαν κα Ὁ: ΟΘῊ Ἤ 

ΓΕρΡα 4 ὅτε: Ἐ, | συμβ. ΒΟ. : ξυμβ. ΕΡ 5 τε ΕΒ: γε ΒΟ 
δι δὲν ΒΕΒΕΝΙ συγκ. ΒΘ: ξυγκ. ἘΡ 7 ὁ ΒΩ, πεδθανίε σα 
ΕἸβομετο Αϑί: ὦ Ρε, ὦ ς, ὦ Ε |, ἀπεικάζεις Ὁ), 564 εἰ ροβί π εχ 
δ θηα. ο γώονται Β τὸ ἀπόλυται Ε ᾿ ἐκεῖνο (᾿, σου. ο] 

ξυνάσεται ὈςσάδΘ;: ξυνέσεται ΒΓΕ 13 ἄλλω 1), 564 ζ ΔΙ ΘγΆτη 
δά. ἃ [ ξυνωδῶ Π), 564 ὦ ῬΙΟΥ εχ ἘπῈ πα. 14 ἔφη σοὶ οὐ ἘΌςἃ: 
ἔφη. οἴου ΒΟ ᾿ ξυγωδὸς Ἐ,,, 566 ὁ 1η 15. 15 αἱρεῖ Β, αἱοκ κα Ὦ: 
αἱρή (ΕΡΑ ἀνάενησιν ΠΣ ΞΕ ΟῚ. ἡ ΓΕΧ ΠΡ ΠΤ ΘΈΙΟΙΣ δι τὸ ψυχήν 
ΕΡαα: ψυχὴ ΒΟ | ἔφη ἐκεῖνον ἘΌ: ἔφη ἐκεῖνο ΒΙ), ἐκεῖνο ἔφη ( 
19 ἀν ϑοώποις --- εἰκ Ἰότων Ἰῇο]ιι58. 1ἢ Τὰ5. Ε;, ἀνϑρώποις 1Πο]τι51: 
Ἠ]γβοπΡ 20 ἀλαζόσιν ΒΓ; ἀλαζόσι 1), 564 « ἴῇ ταᾶ5. Ὁ 422 τοῖς 
ΟΥ̓. ϑίομθδθριιϑ 24 ἐροήϑη ΒΑ): ἐρρέϑη ΕῬ, αἱ νιάς ϑοῃποιθῦ 
8Δ.4 Ρ]αίοη!5 οἰν]ί. νο]. 2 ἢ. 6 25. αὐτὴ Μαασία, νά6 ὕεθοσῦναρ 
ῬΒΊΙΟΙΟΣ:. νο]. 20 (1863) Ὀ.512: αὐτῆς ΒΟ)Ε, αὔὖϑις (ογηατῖαβ εοἷορ. 
Ῥ- 97, στὸν ΒΟΙΘΕ;» αὖ τόν τ 

Ῥίιεζο νοΐ, 7. 10 
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ἢ οὐσία ἔχουσα τὴν ἐπωνυμίαν τὴν τοῦ ὃ ἔστιν. ἐγὼ 
Ἑ δὲ ταύτην, ὡς ἐμαυτὸν χυείϑω, ἱκανῶς τε χαὶ ὀρϑῶς 

99 

ῳ 

ἀποδέδεγμαι. ἀνάγχη. οὖν μοι, ὡς ἔοιχε, διὰ ταῦτα μήτε 
ὁμαυτοῦ μήτε ἄλλου ἀποδέχεσϑαι λέγοντος, ὡς ψυχή ἔστιν 
ἁρμονία. 

ΧΉΗ. τί δέ, ἢ δ᾽ ὅς, ὦ Σιμμία, τῇδε; δοχεῖ σοι 
ἁρμονίᾳ ἢ ἄλλῃ τινὶ συνϑέσει προσήχειν ἄλλως πως ἔχειν 
ἢ ὡς ἂν ἐχεῖνα ἔχῃ ἐξ ὧν ἂν συγκέηται; Οὐδαμῶς. Οὐδὲ 
μὴν ποιεῖν τι, (ὡς ἐγῴμαι, οὐδέ τι πάσχειν. ἄλλο παρ᾿ ἃ 
ἂν ἐχεῖνα ἢ ποιῇ ἢ πάσχῃ; Συνέφη. Οὐκ ἄρα γἡγεῖσϑαί 
γε προσήχει ἁρμονίαν τούτων ἐξ ὧν ἂν συντεϑῇ, ἀλλ 
ἕπεσϑαι. Συνεδόχει. Πολλοῦ ἄρα δεῖ ἐναντία γε ἁρμονία 
χινηϑῆναι ἢ φϑέγξασϑαι ῆ τι ἄλλο ἐναντιωϑῆναι τοῖς 
αὑτῆς μέρεσιν. Πολλοῦ μέντοι, ἔφη. Τί δέ; οὐχ οὕτως 
ἁρμονία πέφυχεν εἶναι ἑκάστη ἁρμονία, ὡς ἂν ἁρμοσϑῇ; 
Οὐ μανϑάνω, ἔφη. Οὐχί, ἢ δ᾽ ὃς, ἂν μὲν. μᾶλλον ἄρμο- 
σϑῇ καὶ ἐπὶ συλέον, εἴπερ ὁνδέχεται τοῦτο γίγνεσϑαι, 
μᾶλλόν τε ἂν «ἁρμονία εἴη χαὶ πλείων, εἰ δ᾽ ἧττόν τε χαὶ 
ἐπὶ ἔλαττον, ἧττόν τὲ χαὶ ἐλάττων; Πάνυ 72. Ἢ οὖν ἔστι 
τοῦτο περὶ ψυχήν, ὥστε χαὶ κατὰ τὸ σμιχρότατον [μᾶλλον] 
ἑτέραν ἑτέρας “ψυχῆς ἐπὶ πλέον χαὶ μᾶλλον ἢ ἢ ἐπὶ ἔλαττον 
καὶ ἧττον αὐτὸ τοῦτο εἶναι, ψυχήν; Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ἔφη. 
Φέρε δή, ἔφη, πρὸς Διός" λέγεται ψυχὴ ἢ μὲν γοῦν τὲ 

ἔχειν χαὶ ἀρετὴν χαὶ εἶναι ἀγαϑή, ἢ δὲ ἀνοιάν τε χαὶ 

23 φέρε δή --- τ47, τ λέγεται 510}. εοἴορ' τ, 40, 5 

6 δὲ (.), δ. Β: δαὶ ἘΡ | τῇδε ΒΟΒΕ : ἀδ]δνι ΝΥ γι ΘΔ οΙ,, τί 
δὲ Θιοθδδιϑ, ΞΙΡΓα νεύϑατη δα4. ς, τόδε Ἠεϊπάοτῇ 1 τῇδε; δοκεῖ 
ῬΙΙΠΊΙΙ5 ἀἰϑ ηχὶς ΒεκΙκεσ, τῇδε δοκεῖ σοι; ἀποίοτα Ἡεἰπάοτγῆο ἰηΐοτ- 
Ρυπχίε Δ ΠΠΟΙΚ ΘΙ τηδηῃ. αὰ  υϊηγά. Ρ. 41, δ οἷ, Ῥδῖτη. 148 Ε τί δὲ 
τῆδε; αρ᾽ οὐ 7 Ὁ: ἢ Β 4 συνϑέσει ἘΓΏ: ξυνϑέσει ἘΌ | πῶς 
ΒΟΒΕ ὃ ἐξ Ώ: Ἐ ἐξ ΑΙ συγκέηται ΒΩ: ξυγκέηται ΕΡ ὁ παρ᾽ 
ἃ ΒΕΑ: παρ᾽ ὃ (, 564 ὃ ἴῃ γᾶ53.,) παρ Ὁ τὸ συνέφη ΒΟΠΕ τι ἀρ- 
μονίαν ΒΟΠΕ: ἁρμονία Ὁ συντεϑὴ ΒΟΡΕ: ξυντεϑῇ Ῥ 12 συν- 
εδόκει ΒΓ): ξυνεδόκει ΕΒ] γε α: γὰρ ς | ἁρμονία ΟἹΡ: ἁρμονίαν Ππ 
ἀρπονία κα 8 13 τι 6: τοι τἱ νἀείαγ Εὶ 14 αὑτῆς 46: αὐτῆς 
ΒΡΕς, αὐτοῖς ( | μέρεσιν ΒΟ): μέρεσι ἘΣ | δὲ ΓΌΕ, δ. Β: δαὶ Ὁ 
16 οὐχὶ Ἡεϊπάοτῇ, νἱάς ϑιίπμαίθῃ. Ρ. 29: ἢ οὐχὶ ΕΟ, 17 ἢ οὐχὶ (Ὁ 
17 ἥπερ 1), 564 ἢ ΕΧ Θιθηά. 18 ἀρμονία πί ἠρμόσϑιαι ὉΡΙατ6 
ἕεσε 19 ἧττόν τε καὶ ἐλάττων Α: ἥττων τε καὶ ἐλάττων ΒΓΕ 
εἴ αἱὐ νἱἀείαγ ) | ἡ ἃ, ἴῃ τηᾶγρ. Ὁ: εἰ ΒΟ), ἢ βιρτα νϑύϑβιῃ Δ464, Ὁ] 
ἔστι ἃ: ἐστιν αἱ νἱἀείαν Ὁ 20 μᾶλλον ἀφ]ενι ΗΠδι5646 5ρ6α. οΥἹ. 
Ρ- 22: ἀείεηα!ε Ἡδιτηδηη (αοβδιῆμη. ΑΡΠΔΠ4]. Ρ. 84 21 ψυχῆς 
ΒΟΘΕ, ἱποϊαϑῖς Αβε: ψυχὴν Βίοραθα5, ψυχὴν ψυχῆς 1. Ο. Ηδιι546, αἵ 
να ἈΡοΪοΡ. 271» 22 ἡ ἸῺ ΤᾺ5. ΠΕ 

ΙΟ 

15 

20 



10 

15 

Ζ2Ο 

25 

94 ΣΦΑΙΔΩΝ 141 

μοχϑηρίαν καὶ εἶναι καχή; χαὶ ταῦτα ἀλὴ "ϑῶς λέγεται; 
ἡληϑῶς μέντοι. Τῶν οὖν ϑεμένων ᾿νυχὴν ἁρμονίαν εἶναι 
τί τις φήσει ταῦτα ὄντα εἶναι ἐν ταῖς ψυχαῖς, τῆν. τὲ 
ἀρετὴν χαὶ τὴν χαχίαν; πότερον ἁρμονίαν αὖ τινὰ ἄλλην 
χαὶ ἀναρμοστίαν; χαὶ τὴν μὲν ἡρμόσϑαι, τὴν ἀγαϑήν, 
καὶ ἔχειν ἕν αὑτῇ ἁρμονίᾳ οὔσῃ ἄλλην ἁρμονίαν, τὴν δὲ 
ἀνάρμοστον αὐτήν τε εἶναι χαὶ οὐκ ἔχειν ἐν αὑτῇ ἄλλην; 
Οὐκ ἔχω ἔγωγ᾽ ἔφη ὃ Σιμιμίας εἰτεεῖν" δῆλον δ᾽ ὅτι τοιαῦτ᾽ 
ἄττ᾽ ἂν λέγοι ὃ ἐχεῖνο ὑποϑέμενος. “λλὰ προωμολόγη- 
ται, ἔφη, μηδὲν μᾶλλον μηδ᾽ ἧττον ἑτέραν ὅδτέρας ψυχὴν 
Ψυχῆς εἶναι" τοῦτο δ᾽ ἔστι τὸ ὁμολόγημια, μηδὲν μᾶλλον 
μηδ᾽ ἐπὶ σπιλέον μηδ᾽ ἧττον μηδ᾽ ἐπὶ ἔλαττον ὃ ἑτέραν ἑτέρας 
ἁρμονίαν [ἁρμονίας] εἶναι" ἢ γάρ; Πάνυ γε. Τὴν δὲ γε 
μηδὲν “μᾶλλον μηδὲ ἧττον ἁρμονίαν οὖσαν μήτε μᾶλλον 
μήτε ἧττον ἡρμόσϑαι" ἔστιν οὕτως; Ἔστιν. Ἡ δὲ μήτε 
μᾶλλον μήτε ἧττον ἡρμοσμένη ἔστιν ὃ τι πλέον ἢ ἔλαττον 
ἁρμονίας μιδτέχει, ἢ τὸ ἴσον; Τὸ ἴσον. Οὐκοῦν ψυχὴ 
ἐπειδὴ οὐδὲν μᾶλλον οὐδ᾽ ἧττον ἄλλη ἄλλης αὐτὸ τοῦτο 
ψυχή ἐστιν, οὐδὲ δὴ μᾶλλον οὐδὲ ἧττον ἥρμοσται; Οὕτω. 
Τοῦτο δέ γε σεξπτονϑυῖα οὐδὲν σέλξον ἀναρμοστίας οὐδὲ 
ἁρμονίας μετέχοι ἄν; Οὐ γὰρ οὖν. Τοῦτο δ᾽ αὖ πεπονϑυῖα 
ἀρ' ἂν τι χιλέον κακίας ἢ ἀρετῆς μετέχοι. ἑτέρα ἑτέρας, 
εἴσχτερ ἡ μὲν χαχία ἀναρμοστία, ἡ δὲ “ἀρετὴ ἁρμονία δἴη; 
Οὐδὲν τιλέον. Μᾶλλον δέ γέ που, ὦ Σιμμία, κατὰ τὸν 
ὀρϑὸν λόγον καχίας οὐδεμία ψυχὴ μεϑέξει, εἴπερ ἁρμονία 
ἐστίν." ἁρμονία γὰρ δήττου παντελῶς αὐτὸ τοῦτο οὖσα, 

2 ϑεμένων ΒΟ: τιϑεμένων ἘΕΡα ΒίοθδΕι5, ΟἿ 28, 5 1] εἶναί 
τι τίς Β1), εἶναί τι τί (,, εἶναι τὲ τίς ς, εἶναι τί τίς Ἐ;, 564 τί 1 ΤΔ5.; 
εἶναι, τί τις ἸΏ τηδΥρ.. ἰητογρυηχίς Ῥ 3 ὄντα ἸΏ ἰοχία ΟΠ] 55ΌΤΩ [ἢ 
τηδᾶῖρ. δαα, ( 4 ἄλλην ΒΓ: καλὴν 1 1η. ΤΊΔΤΡ.. Ῥ, ἀλλην καλὴν Ε, 
5664 καλὴν ῬαποίΙ5 ποίδτατη 6 αὐτῇ Β1)6: αὐτῇ (Ε αὑτῇ 
Βα: αὐτῇ (Ε ὃ ἔγωγ᾽ ΒΟΒΕ ὁ Ἐρεά: ἐς αἵ πὶ ν]ἀδἴατ ΒΗ] 
σιμμίας ΕκΔ: σιμμία (Π) | δ᾽ ΒΟΡΕ 9 λέγοι ὁ Β9Ε: λέγοιο ς 
το μὴδ᾽ ἧττον ΒΕ6Ε; εὴδὲ ἧττον 1) | ἑτέρας οτὰ. 12 μὴδ᾽ ἧττον 
ΒΟΘΕ 13 ἁρμονίας αποίοτε Κ. ϑομτηϊάς ἄδ]ονὶ Η. ΘοΒτηϊας 
Και. (οτηπηθηΐαυ ΠῚ Ρ. τι, νά Μαανὶρ δάνοιϑβ. 1 Ὀ. 83 ἢ γάρς 
14 μηδὲν ΒΟ): μὴ ἘΠῚ μήτε μᾶλλον μήτε, ἤττον Ὁ. ΠῚ: κὴδὲ 
μᾶλλον μὴδ᾽ ἧττον ΒΕ), Ἴ ἢν μᾶλλον κὴδὲ ἢ ἧττον Ἐ 15 ἔστιν ἡ 6: 
ἔστιν εἰ Β10 εἴ αἱ νἱἀοτυν Ἐ,, ἔστε εὖ (, ἔστι ἡ ς τό μᾶλλον μήτε 
ΒΕ: μᾶλλον πον, "ἰδ λοι κήϑ᾽ ς τ8 οὐδ᾽ ἧττον ΒΟΘΕ 
το ψυχή ἐστιν ΒΟΕ] Πβδ δὴ ΒΟΒΕ: οὐδὲν δὴ ΒΕΚΚΕοΙ οὕτω ΒΓΕ: 
οὕτως (ὉὮ) 2:1 οὔγαρ Β | πεπονϑυία Ὦ, ςοτΐ. 4, πεπονθυῖα (, 
56 υ εχ δεηθηδ. 22 ἄρ (ἢ 424 Πααωχε ἕα κατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον 
κα Ἰκίας Ἰπο]58 ροϑί ΠΟΙ γΘΥβι15 ἴῃ ΤΉΔΥΡ. 5ΟΥΙρϑὶὶ Εὶ 
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ἁρμονία, ἀναρμοστίας οὔποτ᾽ ἂν μετάσχοι. Οὐ μέντοι. 
Οὐδέ 78 δήπου ψυχή, οὖσα σιαγτελῶς ψυχή, χαχίας. Πῶς 

γὰρ ἔχ γε τῶν προειρημένων; ἜΧ τούτου ἄρα τοῦ λόγου 
ἡμῖν πᾶσαι ψυχαὶ πάντων ζῴων ὃ ὁμοίως ἀγαϑαὶ ἔσονται, 
εἴπερ ὁμοίως [ψυχαὶ] “πεφύχασιν αὐτὸ τοῦτο, ψυχαί, 
εἶναι. Ἔμοιγξε δοχεῖ, ἔφη, ὦ Σώχρατες. ει καὶ καλῶς 
δοχεῖ, ἢ δ᾽ ὅς, οὕτω λέγεσϑαι, χαὶ πάσχειν ἂν ταῦτα ὃ 
λόγος, εἰ ὀρϑὴ ἡ ὑπόϑεσις ἣν, τὸ ψυχὴν ἁρμονίαν εἶναι; 
Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ἔφη. 

ΧΙ,1Π. τί δέ; ἡ δ᾽ ὅς τῶν ἐν ἀνθρώπῳ πάντων 
ἔσϑ᾽ ὅ τι ἄλλο λέγεις ἄρχειν ἢ ψυχήν, ἄλλως τε χαὶ 
φρόνιμον; Οὐκ ἔγωγε. Πότερον [συγχωροῦσαν τοῖς χατὰ 
τὸ σῶμα πάϑεσιν ἕναντιουμένην [παϑήμασι]; λέγω δὲ 
τὸ τοιόνδε, [ὡσεὶ] καύματος ἐνόντος καὶ δίψους ἐπὶ τοὐ- 
γαντίον ἕλχειν, τὸ μὴ πίνειν, χαὶ χεείνης ἐνούσης ἐχεὶ τὸ 
μὴ ἐσθίειν, καὶ ἄλλα μυρία σου ὁρῶμεν ἐναντιουμένην 
τὴν ψυχὴν τοῖς κατὰ τὸ σῶμα" ἢ οὔ; Πάνυ μὲν ον. 
Οὐκοῦν αὖ ὡμολογήσαμεν ἐν τοῖς σπτρόσϑεν μήποτ᾽ ἂν 
αὐτήν, ἁρμονίαν γὲ οὖσαν, ἐναντία ἄδειν οἷς ἐπιτείνοιτο 
χαὶ χαλῷτο χαὶ πάλλοιτο καὶ ἄλλο ὁτιοῦν πιάϑος πάσχοι 
ἐκεῖνα ἐξ ὧν τυγχάνει οὖσα, ἀλλ᾽ ἕπεσϑαι ἐκείνοις καὶ 
οὔποτ᾽ ἂν ἡγεμονεύειν; “Ὡμολογήσαμεν, ἔφη πῶς γὰρ οὔ; 
Τί οὖν; νῦν οὐ πᾶν τοὐναντίον ἡμῖν φαίνεται ἐργαζομένη, 
ἡγεμονεύουσά τὲ ἐκείνων στάντων ἐξ ὧν φησί τις αὐτὴν 

1 ἀναρμονίας (,, σοττ. αὶ 3 ἔκ δχ ετηξηά. Ὁ 4 πάντων 
ΒΕ: πάντων τῶν ( || ζώιων Β: ζώων (ἘΝ 5. ὁμοίως αἱ 
«υχαὶ ΝΥ γι ΘηΡΔΟΠ, ψυχαὶ ἀα]απάππ) ραίαν! ἩδΙποΥ [ τοῦτο 
ἘΠ: τοῦτο τὸ Β(9)6 τοῦτο εἴν'αι ψυχαί δ΄ο θα 615 6 εἶναι; τηΐοτ- 
Ῥυηχιΐ ἴῃ τηδΓρ᾿. Ὁ ] καὶ ὁΠ1. 1), ΒΈΡτα νϑύϑβιηι 644, ἃ γ δ᾽ ὃς Τὴ, 
564 δ ἐχ 6πη6η6. ᾿Ιοὕτως 1), οὕτω ἴοτία55ε αἰ πάσχειν ἂν τ ρήμινι 
πάσχειν ΒΟ)Ε, ἀοίεπαιϊς ψεηθἤτγϑη ΡΙαΐοη. ϑιμαίθη Ρ- 28 ὃ εἰ 
ἃ: ἡ Ὁ | ὀρϑὴ ᾿ ε ϑίοραδιβ; ὀρϑὴ ΒΟΕ το δὲ (9, δ» Β: δαὶ 
ἘΡ 11 ἡ Β, σοΥγ. ἢ, πος ΠΟῚ ἴδῃ δα πηοίΐαθο 12 συγχωροῦσαν 
ΒΘΟΡ; Ἰποῖασὶς Μ5, ΕΝ; Ὅν ΒΑ τσοὶ; ξυγχωροῦσαν ΕΡ 13 πάϑεσιν 
ΒΟ: πάϑεσιν ἢ καὶ ἘΡςεά, παϑήμασιν ἢ καὶ δἰοθαξι5) ἐναντίου - 
μένην Θ΄ίοΡασιβ;: ἐναντιουμένην παϑήμασι Βά, ἐναντιουμένην στα- 
ϑήμασιν (0), ἐναντιουμένην τοῖς παϑήμασι 14 ὡσεὶ ()Ε, ἴῃ 
τη. Ὁ, Ἱποῖπιβὶ! ΜΡ: ὡς εἰ Β, οἷον Βίοθαξιιδ, γρ. οἷον 5ΈΡτα νοὺ- 
'ϑιππη ἀ66. Ε, οἷον εἰ ΘΈΘΡΠΔπαβ; ὡς καύματος ἴῃ ΤηΔΥΡ.. Ἰίοτη Ρ, αποά 
(ΟἹ. ῬΆΏΠΕΘΡ, 44 1) οἸ]1π Ρτοθανὶ ΝΟ: ΤΣ τΡ0 15 τοῦ μιὴ πίνειν ς 
16 μυρία που ΒΙ)Ε: που μυρία (᾿ Βίορθαθι5, Γεςσαριί ΒΕΚΙΚοΥ 18 οὐ- 
κοῦν οτη. 1), δαά. 4] πρόσϑεν ΒΟ: εἰ ποὺ αἰάξο ἘΡ] μήποτ᾽ ἂν 
αὐτὴν Ἐ,, ἴῃ τηαῖρ. Ὀ: μήποτε ταύτην ΒΟ) δίοθαθιιϑο 20 ψαλλοιτο 
Θ[οΡδοιι5, ΡΓΟΡΑΡ1]15 Ρυΐαν! ὙνγτΘηΡ 8. 24 φησί τις Β(), 
564 σί εχ εΠη6η6. 1): φήσει τις ἘΠ αὐτὴν (, 584 ἡ 6χΧ ΕἸ 6Πη6. 
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εἶναι, χαὶ ἐναντιουμένη ὀλίγου πάντα διὰ παντὸς τοῦ 
βίου χαὶ δεσπόζουσα πάντας τρόπους, τὰ μὲν χαλεπώ- 
τερον κολάζουσα καὶ μετ᾽ ἀλγηδόνων, τά τὲ χατὰ τὴν 
γυμναστιχὴν χαὶ τὴν ἰατριχήν, τὰ δὲ πραύτερον, χαὶ τὰ 
μὲν ἀπειλοῦσα, τὰ δὲ νουϑετοῦσα, ταῖς ἐπιϑυμίαις χαὶ 

ὀργαῖς χαὶ φόβοις ὡς ἄλλη οὖσα ἄλλῳ πράγματι διαλε- 
γομένη; οἷόν πτου χαὶ Ὅμηρος ἕν Ὀδυσσείᾳ πεπτοίηχεν, οὐ 
λέγει τὸν Ὀδυσσέα 

στῆϑος δὲ πλήξας χραδίην. ἡνίπιατος μύϑῳ" 
τέτλαϑι δή, χραδέη᾽ χαὶ χύντερον ἄλλο ποτ᾽ ἔτλης. 

ἀρ οἴει αὐτὸν ταῦτα ποιῆσαι διανοούμενον ὡς ἁριιονίας 
αὐτῆς οὔσης χαὶ οἵας ἄγεσϑαι ὑπὸ τῶν τοῦ σώματος 
παϑῶν, αλλ οὐχ οἵας ἄγειν τε ταῦτα χαὶ δεσπόζειν, χαὶ 
οὔσης αὐτῆς πολὺ ϑειοτέρου τινὸς σράγματος ἢ χαϑ' 
ἁρμονίαν; Νὴ Δία, ὦ Σώχρατες, ἔμοιγε δοχεῖ. Οὐχ ἄρα, 

ὠ ἄριστε, ἡμῖν οὐδαμῇ χαλῶς ἔχει ψυχὴν ἁρμονίαν τινὰ 
φάναι εἰναι" οὔτε γὰρ ἄν, ὡς ἔοικεν, Ὁμήρῳ ϑείῳ ποιητῇ 
ὁμολογοῖμεν οὔτε αὐτοὶ ἡμῖν αὐτοῖς. Ἔχει οὕτως, ἔφη. 

ΧΙΙΥ. Εἶεν δή, ἡ δ᾽ ὃς ὃ Σωκράτης, τὰ μὲν “ρμονίας 
ἡμῖν τῆς Θηβαϊκῆς Ἵλεά πως, ὡς ἔοιχε, μετρίως γέγονε" 
τί δὲ δὴ τὰ Κάδμου, ἔφη, ὦ Κέβης, σῶς ἱλασόμεϑα χαὶ 
τίνι λόγῳ; Σύ μοι δοχεῖς, ὁ ἔφη "ἶ Κέβης, ἐξευρήσειν᾽ του- 
τονὶ γοῦν τὸν λόγον τὸν πρὸς τὴν ἁρμονίαν ϑαυμαστῶς 
μοι εἶττες ὡς πταρὰ δόξαν. Σιμμίου γὰρ λέγοντος ὃ τι 
ὑπόρει, πάνυ ἐθαύμαζον, εἴ τι ἕξει τις χρήσασθαι τῷ 
λόγῳ αὐτοῦ" πάνυ μὲν οὖν μοι ἀτόπως ἔδοξεν εὐθὺς τὴν 
σπιρώτην ἔφοδον οὐ δέξασϑαι τοῦ σοῦ λόγου. ταὐτὰ δὴ 
οὐχ ἂν ϑαυμάσαιμι χαὶ τὸν τοῦ Κάδμου λόγον εἰ πάϑοι. 
Ὃ ᾿γαϑέ, ἔφη ὃ Σωχράτης, μὴ μέγα λέγε, μή τις ἡμῖν 

ο στῆϑος --- το ἕτλης Ἡοτηοτ. Οαν55. 20, 17, τ8 

1 ἐναντιουμένη ἘΡΑ: ἐναντιουμένην ( εἰ αἱ νἱἄείαγ Β0 
5 νουϑετοῦσα, ταῖς ἸλςΟΥΡΌΩΧΙΐ ΘΟΠΙΘΙΘΥΠΊΔΟΠΘΥ 6 φόβους (, 
ΠΟΥ. Ὁ 8 νεῖθα τὸν Ὀδυσσέα ἸηιοΥΡοΟ]αίου!5 6556 νἱἀφηΐαῦ 
9 ἠνίπαπε ἘὈ: ἡνείπαπε ΒΟ) 10 δὴ Ε;, 564 ἡ ῃ Γ85.- 11 ἀρ᾽ 
(ἸΘΕ φοῦ τα 15 παϑῶν ΒΟΠΕ: παϑημάτων γο. Ἐ, ἴῃ τπῆαῦρ. 
ααά. Ὁ 15. σώκρατες (᾿, 5686 ες ἴῃ ΓΔ5. ἔμοιγε ΒΟ: οὐκ ἔμοιγε Ἐ, 
18 αὐτοῖς (): αὑτοῖς ΜΕ εἰ αὐ νεῖν Β | ἔχει 4: ἔχεν ΒΟΕ 
20 γέγονε" Β 21 δὲ (ἢ), δ Β: δαὶ Εν ὦ σιὼ ( | ἱλασώμεϑα 
Ηγβοῃῖρ 24 ὡς ἃ, ἴῃ τηᾶΥρ. Ὁ: ὥς Β, ὦ Ὦ | τι Βοτδίεγ; ὅτε 
ΒΘΟΘΕΣ. .25. οἴει ΒΌΕ: ὅτι Ό, στέ οἸ εἴ τί τις νΕ] εἴ τίς τι Ἠεϊμάοσγε 
.26 μὲν οὖν μοι ΒΟ: μέντοι [Ὁ 27 ταὐτὰ ΚΟΠΪΟΓ: ταῦτα ΒΟΘΕ 
28 τὸν 1), 56εἃ ν δα4. ἃ 290 ἡμῖν ἩεΙπάοτί: ἡμῶν ΒΟΠΕ 

9) 

Ὁ 
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βασχανία περιτρέψῃ τὸν λόγον τὸν μέλλοντα [ἔσεσϑαι]. 
9 ΝῚ Ἁ »- Χ »-»- » ὔ ς «ἅν Ἀσ.ς - 

ἀλλὰ δὴ ταῦτα μὲν τῷ ϑεῷ μελήσει, ἡμεῖς δὲ Ὁμηρικῶς 
ἐγγὺς ἰόντες πειρώμεϑα εἰ ἄρα τι λέγεις. ἔστι δὲ δὴ τὸ 
χεφάλαιον ὧν ζητεῖς" ἀξιοῖς ἐπιδειχϑῆναι ἡμῶν τὴν 

Ὅι ψυχὴν ἀγώλεϑρόν τε χαὶ ἀϑάνατον οὖσαν, εἰ φιλόσοφος ξ 
ἀνὴρ μέλλων ἀτεοϑανεῖσθαι, ϑαρρῶν τε καὶ ἡγούμενος 
ἀποθανὼν ἐχεῖ εὑ πράξειν. διαφερόντως ἢ εἰ ἐν ἄλλῳ 
βίῳ βιοὺς ἐτελεύτα, μὴ ἀνόητόν τὲ χαὶ ἡλέϑιον ϑάρσος 
ϑαρρήσει. τὸ δὲ ἀποφαίνειν ὅτι ἰσχυρόν τί ἐστιν ἡ ψυχὴ 
χαὶ ϑεοειδὲς χαὶ ἣν ἔτι πρότερον, χρὶν ἡμᾶς ἀνθρώπους ΙΟ 
γενέσϑαι, οὐδὲν χωλύειν φὴς τιάντα ταῦτα μηνύειν ἀϑανα- 

, 7, [42 7ὔ ΄, ἄν 89) 

σίαν μὲν μή, ὁτι δὲ πολυχρόνιόν τέ ἔστιν ψυχὴ χαὶ ἣν 
που πρότερον ἀμήχανον ὅσον χρόνον καὶ ἤδει τε χαὶ 
»7 ν »7 ἅ 9 ν Ν 2 , - ΘΥ 

Ὁ ἔπραττεν πολλὰ αττα΄ ἀλλὰ γὰρ οὐδέν τι μᾶλλον ἣν 
9 ὼ 2 ᾿ Χ Ὁ,ΔΕΝ Χ 2 ϑῚ ΄ -" ΒῚ - 

ἀϑανατον, ἀλλὰ χαὶ αὗτο τὸ εἰς ἀνϑρώπου σῶμα ἐλϑεῖν τ 
ΕΥ̓ ΞΘ». ἂν 7ὔ (ᾳ , ὴ 

ἀρχὴ ἣν αὐτῇ ὀλέϑρου, ὥσπερ νόσος" χαὶ ταλαιττωρου- , 
μένη τε δὴ τοῦτον τὸν βίον ζῴη χαὶ τελευτῶσά γε ἕν τῷ 
χαλουμένῳ ϑανάτῳ ἀπολλύοιτο. διαφέρει δὲ δύ, φῇς, 
οὐδὲν εἴτε ἅπαξ εἰς σῶμα ἔρχεται "εἴτε πολλάκις, πρός 
γε τὸ ἕκαστον ἡμῶν φοβεῖσθαι" προσήκχει γὰρ φοβεῖσϑαι, 20 
εἰ μὴ ἀνόητος εἴη, τῷ μὴ εἰδότι μηδὲ ἐ ἔχοντι λόγον διδό- 
γαι, ὡς ἀϑάνατόν ἔστι. τοιαῦτ᾽ ἄττα ἐστὶν οἶμαι, ὦ Ἷ 

Ἑ Κέβης, ἃ λέγεις" χαὶ ἐξεείτηδες πολλάχις ἀναλαμβάνω, , 
ἵνα μή τι διαφύγῃ ἡμᾶς, εἴ τέ τι βούλει, προσϑῆς ἢ β 
ἀφέλῃς. καὶ ὃ Κέβης, “λλ: οὐδὲν ἔγωγε ἐν τῷ πταρόντι, 25 

| 
: περιστρέψῃ ΒΌΠΏΉΪΚΕη | τὸν λόγον --- ἔσεσϑαι ἴῃ τα5. Ἐ᾿ | ἔσε- 

σϑαι ΒΓΕ, τποϊαϑιῖ ΜΈ, νιάς Ν. (. Ρ. 137: ῥηθήσεσθαι (αὐ]] ΕἸ] τηι5 
Δ νΆβευ, λεγεσθαιῚ ἴῃ τηαῦρ. δα 4. Ῥς, ᾿πο] 51 Η υηδηη 2 ταῦτα 
μὲν δὴ ἨἩ!ΥΒΟΠΙΡ | δὲ οὐ. ( 4 ἀποδειχϑῆναι Ἠϊτδομ 7 ἀπο- 
ἐν υθῦ Τὺ τ: 6} ποᾶξεδὶ (εν ΠΟΥ ΘΟ] εἰ Οη. 8 ϑάρσος ΒΓ: 
ϑάρρος ἘΡ, ΘΝ ΕἸΡ: 148 ὰ ϑάρρος εἰ ϑάρσος ἃ Ῥ]αΐοῃα Δα Π]ΠΘηΐαγ, 
ταῦϊῖο ἔγθααθηί5 ἰατηε ῃ θάρρος“ 9 ϑαρρήσει ΒΕΘΕ: ϑαρρήση Ὁ 
τοκαὲ ἡν ΒΟ): καὶ ὅτι ἦν ἘΡα, αἱ οἵ. Βέπα!θη Ρ.34 ἢ» (, σοῦ. 6 [« ἂν- 
ϑρώπους οἵη. ἘΞ τι φῆιβ Ὁ: φῆις Β, φὴς ἂν Ἰῃ ΤΔΓΡ. θ᾽. 1 ἔστιν 
ΒΟΕ: ἐστι Ὀ| ψυχὴ Β.: ἡ ψυχὴ (Ε, ρτορανὶὶ Η!γβοῆΡ 14 ἔπρατ- 
τεν Β, ἔπραττε Ὁ: ἔπραττε (Ε | πολλὰ ΒΟΕ 16 ἀρχὴ Β, 
οσοΥτ. Ὁ, ἡ ἀρχὴ ( | αὐτὴ (Ε, σοττ. ς | μὴ ῬΥῸ καὶ 5οἼρϑὶῖ εἴ ΤΕ 
οἷς δπιοπάδία μὴ ἘΠ Υπσ νος ΤΠ -- ἀπολλύοιτο Ῥοϑί ἀϑανατόν 
ἐστι ἰγΔϑροϑιῖ ὙΝΥτΘηΡάςἢ, νεῦρα 5ῖπ6 ἀπ 10 πηροτγίπης ἢἰς ἴη- 
βοσίαᾳ 17 τε οἵη. ( | τὸν βίον Β9)Ε: τρόπον ( 18 ἀπολλύοιτο 
Τ), 564 οἐ εχ ειηθη4., ἀπολύοιτο ΕἸ] διαφέρει Ἠεϊπάοτ: διαφέρειν 
ΒΟΡΕ [ δὴ] δὴηε Ὁ 20 προσήκει ΒΟ), Ρτοθανὶῖ Ἡειπάοτε 
21 μὴ εἰδότε οτη. 1), Δ4 4. ἃ | μὴδὲ ΒΟΡΕ 22 αϑανατὸν ἐστιν 
23 πολάκις Ἐὶ 24 διαφύγῃ ἘΊΒΟΠΕΓ: διαφύγοι ΒΟΘΕ 
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ἔφη, οὔτε ἀφελεῖν οὔτε προσϑεῖναι δέομαι" ἔστι δὲ ταῦτα 
ἃ λέγω. 

ΧΙ,Κ. Ὁ οὖν Σωχράτης συχνὸν χρόνον ἐπισχὼν χαὶ 
πρὸς ξαυτόν τι σχεψάμενος, Οὺ φαῦλον πρᾶγμα, ἔφη, ὦ 
Κέβης, ζητεῖς" ὅλως γὰρ δεῖ πιερὶ γενέσεως καὶ φϑορᾶς 
τὴν αἰτίαν διατεραγματεύσασϑαι. ἐγὼ οὖν σοι δέξιμι 
χερὶ αὐτῶν, ἐὰν βούλῃ, τά γε ἐμὰ πάϑη" ἔπειτα ἂν τί 

σοι χρήσιμον φαίνηται ὧν ἂν λέγω, πρὸς τὴν πτειϑὼ περὶ 
ὧν ἂν λέγῃς χρήσει. Δλλὰ μήν, ἔφη ὃ Κέβης, βούλομαί 
γδ. χουε τοίνυν ὡς ἐροῦντος. ἑγὼ γάρ, ἔφη, ὦ Κέβης, 

γέος ὧν ϑαυμαστῶς ὡς ἐπεϑύμησα ταύτης τῆς σοφίας, 
ἣν δὴ καλοῦσι περὶ φύσεως ἱστορίαν. ὑπερήφανος γάρ 
μοι ἑδόχει εἶναι, εἰδέναι τὰς αἰτίας ἑχάστου, διὰ τί γίγνε- 
ται ἕχαστον χαὶ διὰ τέ ἀπόλλυται χαὶ διὰ τί ἔστι" καὶ 
πολλάκις ἐμαυτὸν ἄνω χάτω μετέβαλλον σχοτιῶν τὰ τοιάδε, 
ἀρ ἐγεειδὰν τὸ ϑερμὸν [καὶ ψυχρὸν] σηπεδόνα τινὰ λάβῃ, 
ὥς τινὲς ἔλεγον, τότε δὴ τὰ ζῷα συντρέφεται" καὶ πότερον 
τὸ αἷμιά ἐστιν ῳ φρονοῦμεν, ἢ ὃ ἀὴρ ἢ τὸ σεῦρ, ἢ τούτων 
μὲν οὐδέν, ὃ δ᾽ ἐγκέφαλός ἐστιν ὃ τὰς αἰσϑήσεις παρέχων 
τοῦ ἀχούειν χαὶ ὁρᾶν καὶ ὀσφραίνεσϑαι, ἔχ τούτων δὲ 
γίγνοιτο μνήμη καὶ δόξα, ἔκ δὲ μνήμης καὶ δόξης λαβού-. 

3 ὃ οὖν ---ττ2,4. οὐδὲν χρῆμα 5ἴοἈὈ. δοἴορ. τ, 41, τά Ι 4 φαῦλον -- 5 ζη- 
τεῖς ῬΠοίϊιβ 5. ν. φαῦλον νοϊ. 5 Ῥ. 558 ΝαΡεν [τὸ ἐγὼ γάρ -- τ4 ἔστι Τῆεο- 

ἀοτγεῖ. ἐπεταρεαξ, Ρ. ὅς Οαίἴϑβῇ. [ το ἐγὼ γάρ --- τ52, 8 ᾧμην εἰδέναι ΟΥΠ]]. 
ςοηίγα {{]|8ῃ. σ, τϑ1τ Ἐλι56 Ὁ. ΡΙΆΘΡΑτ. ενϑηρ.. τ, 8 τ2 ὑπερήφανος - 13 ἑχά- 
στου ὙΠοπι. Μαρίϑίεσ 5. ν. ὑπερήφανος νῬ. 370 ΒΕ. ] τ7 τότε δὴ τὰ ζῷα συν- 
τρέφεται ῬΒοξῖιβ 5. ν. τρέφεσϑαι νοῖ]. 2 Ρ. 222 ΝΑβετῚ το ὁ δ᾽ ἐγκέφαλός --- 
152, τ ἐπιστήμην 510}. εοἷορ. Ἷ; 43. 2 

1: οὔτε ἀφελεῖν ΒΟΘΕ 4 ὦ οπι. Ῥποίϊι5 7 βούλει ([γε ΒΟΡΕ 
9 ἂν λέγῃς (λέγεις 6Χ λέγης ἴδοϊ () ΒΟ), ἀδέεπαϊε Αϑί εἰ ΚΙ4461 
Πιραϑβί Οὗ ἸἀἸοτηβ ὃ ὅς ῥ. 142: λέγεις Ἐὶ Θοθᾶδιιβ Ι χρήσει Β, χρήσπ κα 
Π): χρήση (ΓΕΡᾺ Ι βούλομαί --- το Κέβης ομη. Β, ἴῃ ΠΊΔΓΡ. 844. Ὁ 
ΤΠ ὡς ἘΡΑ: ὡς ΒΟΡ 12 καλοῦσιν 1) | ὑπερήφανος ΒΟΙΘΕΣ: 
ὑπέρφρων ἃ, ἢ οὐ ὑπέρφρων 5ΌΡΥΑ νΕΥΘΙΠῚ 844. 6, ὑπερήφανον Ἐπ- 
56 ῖ15, (Ὑτ1 5, ΓΠΘοάογθίαβ 13 εἰδέναι τὰς Ε, 1ῃ τ85. εἴ υἱΐγα 
ΤΩΔΥΡΊΠοτη βου ρϑὶῖ Ὁ: τὰς (ἢ) εἰ αἱ ν]ἀδίυγ Β 1 ἑκάστων Ἠ]ΓΒΟΠ ΙΕ; 
15 τὰ (Ὁ εἴ υἴ νΙάείυγ Β: πρῶτον τὰ Ἐά Ἐ5Θθῖα5, συ 115, 5ῖο- 
θάδιι5, ἴῃ τὰ5. δ αἰΐγα ΠΔΤΡΊΏΘΤΩ ΒΟΥΡΒ Ὁ τ6 ἀρ’ (9, οοττ. Πα] 
τὸ ϑερμὸν καὶ ψυχρὸν ΒΙ), καὶ ψυχρὸν ἸΠο] 511 Μδ, νἱάς ϑίμυα!ίοη 
Ρ- 59: τὸ ϑερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν ἘΡ Βίοθδειιβ, τὸ ϑερμὸν τὸ ψυχρὸν 

» τὸ ψυχοὸν καὶ τὸ ϑεομὸν ΟΥΥ111|5, τὸ ϑερμὸν καὶ τὸ ὑγρὸν (υγέ 
ΞΡΥΘΏΡΕΙ (αϑομιοῃία ἀογ Μααϊοη 1 Ρ. 443, Ῥιοβανεγαυηΐ ΝΥ γιίεβη- 
ὈΔΟη εἰ ΝΑΟΥ͂ ΟΡ5. οὐἹἱί. Ρ. 15] σηπεδόνα 1), 564 ἡ ΕΧ ΘΙΏ6Πα, 
17 τάτε (, τότε 1), Ξε ο δΧχ οιηδπᾶ. | ζῶια Β᾽ ζῶα ὉΡΕ  συν- 
ΠΝ ΒΟΘῈΕ ΡΒοιίίαβ: ξυντοέφεται Ὁ 19 ὁ δ᾽ ΒΟΒΕ | ὁ τὰς 
ΟΙΏ. 

90 
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σης τὸ ἠρεμεῖν χατὰ ταὐτὰ γίγνεσθαι ἐπιστήμην" καὶ αὖ 
τούτων τὰς φϑορὰς σχοπῶν, χαὶ τὰ περὶ τὸν οὐρανὸν 
χαὶ τὴν γῆν πάϑη, τὲἐλευτῶν οὕτως ἐμαυτῷ ἔδοξα πρὸς 
ταύτην τὴν σχέψιν ἀφυὴς εἶναι, ὡς οὐδὲν χρῆμα. τεχμή- 
ριον δέ σοι ἐρῶ ἱχανόν᾽" ἐγὼ γὰρ ἃ χαὶ πρότερον σαφῶς 
ἠττιστάμην, ὥς γε ἐμαυτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐδόχουν, τότε 
ὑπὸ ταύτης τῆς σχέψνεως οὕτω σφόδρα ἐτυφλώϑην, ὥστε 
ἀπέμαϑον χαὶ ἃ πρὸ τοῦ ᾧμην εἰδέναι, περὶ ἄλλων τε 
γεολλῶν χαὶ διὰ τί ἄνϑρωπος αὐξάνεται. τοῦτο γὰρ ᾧμην 
σιρὸ τοῦ παντὶ δῆλον εἶναι, ὅτι διὰ τὸ ἐσϑέειν χαὶ πίνειν" 
ἐπειδὰν γὰρ ἐχ τῶν σιτίων ταῖς μὲν σαρξὶ σάρχες προσ- 
γένωνται, τοῖς δὲ ὀστέοις ὀστᾶ, χαὶ οὕτω χατὰ τὸν αὐτὸν 
λόγον χαὶ τοῖς ἄλλοις τὰ αὐτῶν οἰχεῖα ἑχάστοις τιροσ- 
γένηται, τότε δὴ τὸν ὀλίγον ὄγχον ὄντα ὕστερον ττολὺν 
γεγονέναι, χαὶ οὕτω γίγνεσϑαι τὸν σμιχρὸν ἀἄνϑρωτστον 
μέγαν" οὕτως τότε ᾧμην" οὐ δοχῶ σοι μετρίως; Ἔμοιγε, 
ἔφη ὃ Κέβης. Σχέψαι δὴ χαὶ τάδε ἔτι. ᾧμην γὰρ ἱχανῶς 
ιιοι δοχεῖν, ὁτιότε τις φαίνοιτο ἄνϑρωττος παραστὰς μέγας 
σμιχρῷ, μείζων εἶναι αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ, καὶ ἵσεττος ἵπττου" 
χαὶ ἔτι γε τούτων ἐναργέστερα, τὰ δέχα μοι ἐδόχει τῶν 
ὀχτὼ πλέονα εἶναι διὰ τὸ δύο αὐτοῖς προσϑεῖναι, χαὶ τὸ 
δίπηχυ τοῦ πηχυαίου μεῖζον εἶναι διὰ τὸ ἡμίσει αὐτοῦ 
ὑπερέχειν. Νῦν δὲ δή, ἔφη. δ Κέβης, τί σοι δοχεῖ τεερὶ 
αὐτῶν; Πόρρω που, ἔφη, νὴ Δία ἐμὲ εἶναι τοῦ οἴεσϑαι 

4 τεχμήριον --8 εἰδέναι ΤΗεοάοτεί. ἐπεγαρϑαξ. Ρ. 6 Οαἰβῇ. 21 καὶ τὸ --- 
23 ὑπερέχειν Ῥυίβοίδη. 1ηϑε1, 18, 300 Ρ. 371: Ηεσίζ 

1 ἡρεμεῖν ΤῈ οἱ αἱ νἸάδίυγ Β ταὐτὰ Ἡρδιηάοτί; ταῦτα ἐπ" 
2 φορὰς Ε, ΠΟΥ. αἰ] οὐρανὸν καὶ ΒΟ : οὐρανόν τε καὶ ἘΡ ἔδοξε 
Ό, οοὐγ. αὶ 6 ὥς γε ΒΟ: ὡς δὴ Ἰὴ ιν ἡ ε ὥστε 1), 564 τε 6Χ ἐπιοπα. 
8 ἀπε λον Ἐ Ταῤοδοτοῖυς: ἅποτ᾽ (ἀποτ᾽ (ἃ) ΠΕ ΒΟΡΙὰ ΒΩ. 
Τμοοδοτείιϑ: ταῦτα ἃ ̓Ἑ ἘσΒΈΡ 5, (γγ1π5; ἀπέμαϑον καὶ ταῦτα γρ. 
ἃ; ἐν ἄλλω" ὥστε ἀπέμαϑον καὶ ταῦτα ἃ πρὸ τοῦ ὠιμην εἰδέναι νοτ- 
Η 5 οὕτω δεῖ δα 15 ἴῃ ΤΏΔΕ. Ῥ 9 αὐξάνεται ΒΟΠΒῈΕ; αὔξεται Ὁ 
το διὰ τὸ Β(): διὰ τοῦ Εὶ 11 σαρξὶ (, 564 ξὲ ἴῃ τα5. [ προσ- 
γένωνται Ἐςα, 1 ΏΔΓΡ. ὌΣ προσγεννῶνται ΒΕιρΕ οἱ νἰἀδίαν 5" 
Ἰδρυ γέοις Ἰ ΘΕ ἀτιστειίε 19, ὀστοῖς Ὁ, αἱ νϊάς Ν. (. Ρ. 1471 ὀστὰ 
(9 ΟΠ 14 δὴ οἵη. Ἐ, ααά. 6] ὄγκον» ὀλίγον ἨΊΓΒΟΙΙΡ | πολλὺν 
αἱ νἱἀοίυτ ἘΣ ΘΟ 16 16: οὕτως ΒΟΕ 17 γὰρ ΒΟ: γὰρ 
ἔγωγε ἘΡοά 18 μοι Ἐ., 566 ε ἴῃ ΧᾺ5. μέγα 1), ΟΟΥΤ. α 19 αὐ- 
τοῦ νγιεηρδοῃ: αὐτῇ ΒΟΕ, αὐτῇ» 1), αὐτοῦ αὐτῇ ΒΔ ΠΡδύτη, αὐτῇ 

βεύνανι, ϑεα σμικροῦ Ξοερϑὶς Αὐ] εἴπει ὙΆΡΠΟΥ | ἵππου ΒΕ: 
ἕπσεω δ 21 πλέονα ΒΟ): πλείονα ἘΠ | προσϑεῖναι ΒΟ εἰ αἱ 
νἸάοίυγ ἘἙ: προσεῖναι Ὀ6. 22 δίπηχυ 10, 564 ἡ εἴ υ δχ δπηθπᾶ. | 
πηχιαίου ( | ἡμίσει Ὅς6: ἥμισυ ΒΟΠΕ 24 δία ΒΕ 

Ὁ 
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στερὶ τούτων του τὴν αἰτίαν εἰδέναι, ὃς γε οὐχ ἀποδέχομαι 
ἐμαυτοῦ οὐδὲ ὡς, ἐπειδὰν δγί τις προσϑῇ ἕν, ἢ τὸ ἕν ᾧ 
προσετέϑη δύο γέγονεν, ἢ τὸ προστεϑέν, Ὁ᾽ τὸ προστεϑὲν" 
χαὶ ᾧ προσετέϑη διὰ τὴν πρόσϑεσιν τοῦ ἑτέρου τῷ ἑτέρῳ 
δύο ἐγένετο" ϑαυμάξω γὰρ εἰ, ὅτε μὲν ἑκάτερον αὐτῶν 
χωρὶς ἀλλήλων ἢν, ἕν ἄρα δχάτερον ἦν χαὶ οὐχ ἤστην. τότε 
δύο, ἐττεὶ δ᾽ ἐπλησίασαν ἀλλήλοις, αὕτη ἄρα αἰτία αὐτοῖς 
ἐγένετο δύο γενέσϑαι, ἡ ξύνοδος τοῦ πλησίον ἀλλήλων 
τεϑῆναι. οὐδέ 78 ὡς, ἃ, τις ἕν διασχίσῃ, δύναμαι ἔτι 
τεξίϑεσϑαι ὡς αὕτη αὺ αἰτία γέγονεν, ἣ σχίσις, τοῦ δύο 
γεγονέναι" ἐναντία γὰρ γίγνεται ἢ τότε αἰτία τοῦ δύο 
γίγνεσθαι" τότε μὲν γὰρ ὅτι συνήγετο τιλησίον ἀλλήλων 
χαὶ προσετίϑετο ἕτερον ἑτέρῳ, νῦν δ᾽ ὅτι ἀπάγεται καὶ 
χωρίζεται ἕτερον ἀφ᾽ ἑτέρου. οὐδέ γε δὲ ὃ τι ἕν γίγνεται 
ὡς ἐπίσταμαι ἔτει τιξίϑω ἐμαυτόν, οὐδ᾽ ἄλλο οὐδὲν ἕνὶ 
λόγῳ δὲ ὃ τι γίγνεται ἢ ἀττόλλυται ἢ ἔστι, χατὰ τοῦτον 
τὸν τρόπον τῆς μεϑόδου, ἀλλά τιν᾽ ἄλλον τρόττον αὐτὸς 
εἰχῇ φύρω, τοῦτον δὲ οὐδαμῇ τιροσέεμαι. 

ΧΙ, ΥΙ. 41λλ᾽ ἀχούσας μέν στοτξ ἐχ βιβλίου τινός, ὡς 
ἔφη; Αναξαγόρου ἀναγιγνώσκοντος, χαὶ λέγοντος ὡς ἄρα 
γοῦς ἔστιν ὃ διαχοσμῶν τὲ χαὶ πάντων αἴτιος, ταύτῃ δὴ 
τῇ αἰτίᾳ ἡσϑην τὲ χαὶ ἐδοξέ μοι τρόπον τινὰ εὖ ἔχειν τὸ 
τὸν γοῦν εἶναι πάντων αἴτιον, χαὶ ἡγησάμην, εἰ τοῦϑ' 
οὕτως ἔχει, τόν γε νοῦν χοσμοῦντα πάντα κοσμεῖν] χαὶ 
ἕχαστον τιϑέναι ταύτῃ ὅπῃ ἂν βέλτιστα ἐ ἔχῃ" εἰ οὖν τις 
βούλοιτο τὴν αἰτίαν εὑρεῖν τιξρὶ ἑχάστου, ὅπῃ γίγνεται 
ἢ ἀπόλλυται ἢ ἔστι, τοῦτο δεῖν ττερὶ αὐτοῦ εὑρεῖν, ὅήτῃ 
βέλτιστον αὐτῷ ἔστιν ἢ) εἶναι ἢ ἄλλο ὁτιοῦν τιάσχειν ἢ 
χοιεῖν᾽ ἐκ δὲ δὴ τοῦ λόγου τούτου οὐδὲν ἀλλο σκοπεῖν 

5 ϑαυμάζω ---τὰ4 ἀφ᾽ ἑτέρου βεχίαβ Ἐπηριγίοιι5 δάνευβιιβ πηδ ΒΘ πη ί!οῸ5 
το, 306 Ρ. 537 ΒΕΚΚΟΥ [τὸ ἀλλ ἀκούσας --- τοῦ, 4 τοῦ λόγου ἘπιΞεΡ. ρῥταβρϑγ. 
ΘνδΔηρ. 14,15 

ι: τοῦ ΒΕ), οπι. Εὶ 2 ὡς Β: ὧς ἴῃ τηᾶγρ.. Ὁ 3 ἢ τὸ προσ- 
τεϑέν, ἢ τὸ προστεϑὲν ΔΥγιθηρδαοη: ἢ τὸ προστεϑὲν ΒΟΒΡΕ 
4 ἑτέρω (᾿ς, Ξε ὦ εχ απο ηα. ὄδάρα ΒΟθΕΚ 8. ἢ (τοῦ ΒΟΒΕΣ: 
τῶ Ὁ 9 οἧς Ῥοϑί γε ᾿ηο] 51 Βεκίκοσῦ ΙΟ αὐτὴ ΒΟΘΕ 11 ἢ 
Ἠεϊηαοτί: ἡ ΒΟῈ ϑοχίαβ ἘΤΩΡΙΤΊΟτ5 12 συνήγετο ΒΟ: ξυν- 
ἤγετο ἘΡ 4 δι ὅτε υἱ νϊἀδίυγ Β: διότε ΓΟΕΡ τ5 ἀλλο ΒΟΒΕῚ 
ἑνὶ λόγῳ ΒΟ: ἐν ὀλίγω Ἐ 16 διότι ΒΕ |[ ἐστε Β(Ε,, ἐστεᾳς 1) 
20 ἀναγιγνώσκοντος ἘῸ: ἀναγινώσκοντος ΒΩ 24 ἀρϑά τς 1η- 
ΟἸαϑιῖ ΗΘ ΠΠΔ ΠΏ 25. ἔχη 6ΕΧ ἔχει Του (19. ἔχοι, αποά ῬτοΡαν 
ἨἩεϊπάοτί, Εὶ 26 ὅπῃ ἢ ἘλιΒΘΌ 15 27.ἐστι. ΒΟ(Ι9, ἐστ» Ἑ; 
28 αὐτῷ ἘΡ-ς; αὐτῶν ΒΟ 

9. 
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σεροσήχειν ἀνθρώπῳ καὶ περὶ [αὐτοῦ] ἐχείνου καὶ περὶ 
ἄλλων, ἀλλ᾽ ἢ τὸ ἄριστον χαὶ τὸ βέλτιστον. ἀναγχαῖον 
δὲ εἶναι τὸν αὑτὸν τοῦτον χαὶ τὸ χεῖρον εἰδέναι" τὴν 
αὐτὴν γὰρ εἶναι ἐπιστήμην περὶ αὐτῶν. ταῦτα δὲ λογι- 
ζόμενος ἅσμενος εὑρηκέναι ᾧμην διδάσχαλον τῆς αἰτίας 
σεδρὶ τῶν ὄντων χατὰ νοῦν ἐμαυτῷ, τὸν ἐϊναξαγόραν, καί 
μοι φράσειν τιρῶτον μὲν πότερον ἢ γῆ πλατεῖα ἐστιν ἢ 
στρογγύλη, ἐγεει οὶ δὲ φράσειεν, ἐπεχδιηγήσεσϑαι τὴν 
αἰτίαν χαὶ τὴν ἀνάγχην, “λέγοντα τὸ ἄμεινον χαὶ ὅτι αὐτὴν 
ἄμεινον ἦν τοιαύτην εἶναι" καὶ εἰ ἐν μέσῳ “φαίη εἶναι 
αὐτήν, ἐπεεχδιηγήσεσϑαι ὡς ἄμεινον ἣν αὐτὴν ἐν μέσῳ 
εἶναι" καὶ εἴ μοι ταῦτα ἀποφαίνοιτο, παρεσχευάσμην ὡς 
οὐχέτι ποϑεσόμενος αἰτίας ἄλλο εἶδος. χαὶ δὴ χαὶ περὶ 

ἡλίου οὕτω τταρεσχευάσμην, ὡσαύτως πευσόμενος, καὶ 
σελήνης καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων, τάχους τὲ τιέρι πρὸς 
ἄλληλα χαὶ τροττῶν χαὶ τῶν ἄλλων παϑημάτων, πῇ ποτε 
ταῦτ ἄμεινόν ἔστιν ἕχαστον χαὶ ποιεῖν καὶ πάσχειν ἃ 
χπάσχει. οὐ γὰρ ἂν ποτε αὐτὸν ᾧμην, φάσχοντά γε ὑττὸ 
γοῦ αὐτὰ χεχοσμῆσϑαι, ἄλλην τινὰ αὐτοῖς αἰτίαν ἔτπτενεγ- 
χεῖν ἢ ὅτι βέλτιστον αὐτὰ οὕτως ἔχειν ἐστὶν ὥσττερ ἔχει" 
ἑχάστῳ οὖν αὐτὸν ἀποδιδόντα τὴν αἰτίαν χαὶ χοινῇ πιᾶσι 
τὸ ἑἕχάστῳ βέλτιστον ᾧμην καὶ τὸ χοινὸν ττᾶσι ἐπτεχδιη- 
γήσεσϑαι ἀγαϑόν᾽ χαὶ οὐκ ἂν ἀπτεδόμην πολλοῦ τὰς 
ἐλπίδας, ἀλλὰ τεάνυ σπουδῇ λαβὼν τὰς βίβλους ὡς τάχι- 
στα οἷός τ᾽ ἡ ἀνεγίγνωσχον, ἵν ὡς τάχιστα εἰδείην τὸ 
βέλτιστον καὶ τὸ χεῖρον. 

Ι προσήκειν ΓΕΡ: προσήκει ΒΙ) | αὐτοῦ (αὐτοῦ Ἐ) ἐκείνου 
ΒΟΘΒΕ, ἐκείνου ἀο]είατη ἴῃ ΠῈ, αὐτοῦ Ἰποϊα51: ΜΘ | περὶ ΒΟ εἱ 
αἱ νἱ ἀξίαν Ε: περὶ τῶν ΕΒά, 564 ὲ τῶν ἴῃ τα5. Ε 5 ἅσμενος ἴοτ- 
ἴα556 Β.): ἄσμενος (Ὲ 6 πέρι 1 πότερον 4: πρότερον) ὃ τὴν 
αἰτίαν --- ἐπεκδιηγήσεσϑαι οτη. 1), ἴῃ τηᾶγρ. δα 4. 46. τι ἐπεκδιης- 
γήσεσϑαι Βε, 564 αἱ ᾿ητ ἴῃ νΕΓ5. 22 Ξρτα, εσϑ' 814 16 Θγάβιπη ἴῃ Β: 
ἐπεκδιηγήσασϑαι (ἃ 12 ἀποφαίνοιτο Β, 584 τὸ ΡᾳΠοΙ15 ποίδίστη 
13 ποϑεσόμενος Βουρϑ1: ΓΟ]]. Ἐπι5ι. Οἄνο5. Π 375 Ρ- 1450 ὡς οὐκέτι 
ποϑέσων ἄλλο εἶδος αἰτίας ἩἨεϊπάοτί: ὑποθέμενος Β1), ὑποϑησώμε- 
ψος (, 564 ϑησώ οχΧ ετη6Πη46., ὑποϑησόμενος ἸΡΤ ΣἸοῖοι ᾿ϑησδόμενος 1ῃ 
Τ85., ἴσως ποϑήσων 1ῃ τηαῦρ. Ἐ, προσησόμενος Ἄξι 16 τρύπων 
ς εἴ αἱ νΙἀδέίυγ [), σοΥΥ. ἀ[ ποτε ο: πότε ( 17 σάσχει 1), ΠΟΥΤ. ΑΙ 
ἃ ποιεῖ καὶ πάσχει ΚΚΟΉΪΘΥ 19 αὐτοῖς αἰτίαν Β: αἰτίαν αὐτοῖς 
ΒΡ 15 {ΓΔΏΒΡΟΒΙ ΓΟ 15 Θἤεοῖ Ὀ 20 ἔστιν 1) 21 οὖν αὐτῶν 
ΒΟΒῈΕ Επβερῖι5, 5βεα αὐτὸν 5ιρτα νϑύϑυμῃ ἢ Ε 22 τῶ ἑκάστω (ὶ 
σοΥτ. α ] ἐπεκδιηγήσασϑαις 25 ὴ ΒΟ: ἣν ΌΕΡ-ε || ἀνεγίνωσκον (ΓΙ 
εἰδείην (Ε; ἠιδείην Β, ἠδείην Ὁ 
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ΧΙΥΙΠΙ. ἀπὸ δὴ ϑαυμαστῆς ἐλητίδος, οὖ ἑταῖρε, ᾧχό- 
μην φερόμενος, ἐπειδὴ σεροϊὼν [καὶ] ἀναγιγνώσχων ὁρῶ 
ἄνδρα τῷ μὲν νῷ οὐδὲν χρώμενον οὐδέ τινας αἰτίας 
ἐχταιτιώμενον εἰς τὸ διαχοσμεῖν τὰ πράγματα, ἀέρας δὲ 
χαὶ αἰϑέρας χαὶ ὕδατα αἰτιώμενον καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ 
ἄτοπα. χαί μοι ἔδοξεν ὁμοιότατον τιεττονϑέναι ὥσπερ 
ἂν εἴ τις λέγων ὅτι Σωχράτης πάντα ὅσα πράττει νῷ 
πράττει, χἄπειτα ἐπιχειρήσας λέγειν τὰς αἰτίας ἑκάστων 
ὧν πράττω, λέγοι πρῶτον μὲν ὅτι διὰ ταῦτα νῦν ἐνϑάδε 
χάϑημαι, ὅτε σὐγχειταί μου τὸ σῶμα ἐξ ὀστέων καὶ νεύ- 
ρων, χαὶ τὰ μὲν ὀστᾶ ἔστιν στερεὰ καὶ διαφυὰς ἔχει χωρὶς 
ἀτι ἀλλήλων, τὰ δὲ γεῦρα οἷα ἐπιτείνεσθαι χαὶ ἀνίεσϑαι, 
πτεριαμτέχοντα τὰ ὀστᾶ μετὰ τῶν σαρκῶν χαὶ δέρματος 
ὃ συνέχει αὑτά" αἰωρουμένων οὖν τῶν ὀστέων ἐν ταῖς 
αὑτῶν ξυμβολαῖς χαλῶντα καὶ συντείνοντα τὰ νεῦρα κάμ- 
πτεσϑαί που ποιξῖ οἷόν τ᾽ εἶναι ἐμὲ νῦν τὰ μέλη, καὶ διὰ 
ταύτην τὴν αἰτίαν συγχαμφϑεὶς ἐνθάδε χάϑημαι" καὶ αὖ 
χερὶ τοῦ διαλέγεσθαι ὑμῖν ἑτέρας τοιαύτας αἰτίας λέγοι, 
φωνάς τε χαὶ ἀέρας καὶ ἀχοὰς καὶ ἄλλα μυρία τοιαῦτα 
αἰτιώμενος, ἀμελήσας τὰς ὡς ἀληϑῶς αἰτίας λέγειν ὅτι, 
ἐπιξιδὴ ᾿ϑηναίοις ἔδοξε βέλτιον δῖναι ἐμοῦ χαταψηφίσα- 
σϑαι, διὰ ταῦτα δὴ καὶ ἐμοὶ βέλτιον αὖ δέδοχται ἐνθάδε 
καϑῆσϑαι, χαὶ δικαιότερον “ταραμένοντα ὑπέχειν τὴν 
δίκην 1 ἣν ἂν κελεύσωσιν" ἐπεὶ γὴ τὸν κύνα, ὡς ἐγῴμαι, 
γεάλ αι ἂν ταῦτα τὰ γεῦρά τε χαὶ τὰ ὀστᾶ ἢ χεδρὶ Μέγαρα 
ἢ “Βοιωτοὺς ἢν, ὑπὸ δόξης φερόμενα τοῦ βελτίστου, εἶ 
μὴ δικαιότερον μην χαὶ κάλλιον εἶναι πρὸ τοῦ φεύγειν 
τ χαὶ ἀποδιδράσχειν ὑπέχειν τῇ πόλει δίκην ἥντιν᾽ ἂν 
τάττῃ. ἀλλ᾽ αἴτια μὲν τὰ τοιαῦτα καλεῖν λίαν ἄτοπον" 
εἰ δέ τις λέγοι ὅτι ἄνευ τοῦ τὰ τοιαῦτα ἔχειν, καὶ ὀστᾶ 

1 ὑπὸ δίερβαπαβ, 2 ἐπειδὴ ΒΓ: ἐπειδὲ Ἐ | καὶ ἸποΙυ51: ΜΒ, 
νὶ ἄς ϑίμαϊεη Ρ. 36 Ι, ἂν αγινώσκων (ξ: 4 διαοκοσμεῖν 9) Ι ἄερας 6 
ΌΤΙ Ὁ 7 σωκράτης ΒΟ): ὃ σωκράτης Ἐ,} νῶ πράττει ΟΤη. Εἰ 
ἴῃ ΤΏΔΓΡ.. ααα. «οἰ πράττει κ 1}, το σύγκειταί ΒΟ: ξύγκειταί ἘΠῚ 
ὀστέων» ΒΟΠΕ 11 οστὰ (,, (ΟΥΓ. 6, τς ΤΩΟΧ | ἐστιν Β, ἐστεκ 1): 
ἐστι (ΓΕ ᾿ στεροὰ Ἐ, 14 συνέχει ΒΓ): ξυνέχει ἘΕΡ | ̓αἰωρουμένων 
(ΕΡά: ἐωρουμένων ΒΠ) [ ὀστέων ΒΕ 15 αὐτῶν 1) | συντεί- 
γοντα ΒΌς: τινι οιβλᾳιρυιδ ΕΡ, συντρίβοντα ( 17 συγκαμφϑεὶς 
ΒΟ: ξυγκαμφϑεὶς ἘΡ 19 τοιαῦτα ΒΡΕ: ταῦτα 21 κατα- 
ψηφίσασϑ'αι Ἐ,, 584 ἐ εχ εῃηεπά. 22 αὖ 6: ἂν Ἐ,| ἐνθάδε Β9Ε: 
ἐνταῦϑα ( 24 ἣν ἂν κελεύσωσιν Ἰποϊιι5 11 ΗΙΓϑΟΠΙρ 25 καὶ 
ὀστᾶ Ἐὶ 
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χαὶ νεῦρα χαὶ ὅσα ἄλλα ἔχω, οὐκ ἂν οἷός τ᾽ ἦν ποιεῖν τὰ 
δόξαντά μοι, ἀληϑῆ ἂν λέγοι" ὡς μέντοι διὰ ταῦτα ποιῶ 
ἃ ποιῶ χαὶ ταῦτα νῷ πράττων, ἀλλ᾽ οὐ τῇ τοῦ βελτίστου 
αἱρέσει, πολλὴ καὶ μαχρὰ ῥᾳϑυμία ἂν εἴη τοῦ λόγου. 
τὸ γὰρ μὴ διελέσϑαι οἷόν τ᾽ εἶναι ὅτι ἄλλο μέν τί ἔστι τὸ 
αἴτιον τῷ ὄντι, ἄλλο δὲ ἐχεῖνο ἄνευ οὗ τὸ αἴτιον οὐχ ἄν 
σοτ' εἴη αἴτιον" ὃ δή μοι φαίνονται ψηλαφῶντες οἱ ττολ- 
λοὶ ὥσττερ ἐν σχότει, ἀλλοτρίῳ ὀνόματι ττροσχρώμενοι, 
ὡς αἴτιον αὐτὸ τιροσαγορεύεξιν. διὸ δὴ καὶ ὃ μέν τις 
δίνην τιεριτιϑεὶς τῇ γῆ ὑπτὸ τοῦ οὐρανοῦ μένειν δὴ ποιεῖ 
τὴν γῆν, ὃ δὲ ὥσπερ χαρδόπῳ πλατείᾳ βάϑρον τὸν ἀέρα 
ὑπερείδει" τὴν δὲ τοῦ ὡς οἷόν τε βέλτιστα αὐτὰ τεϑῆναι 
δύναμιν οὕτω νῦν χεῖσϑαι, ταύτην οὔτε ζητοῦσιν οὔτε 
τινὰ οἴονται δαιμονίαν ἰσχὺν ἔχειν, ἀλλὰ ἡγοῦνται τούτου 
ἄτλαντα ἄν σπτοτὲ ἰσχυρότερον χαὶ ἀϑανατώτερον χαὶ 
μᾶλλον ἅπαντα συνέχοντα ἐξευρεῖν χαὶ ὡς ἀληϑῶς τὸ 
ἀγαϑὸν χαὶ δέον ξυνδεῖν χαὶ συνέχειν οὐδὲν οἴονται. ἐγὼ 
μὲν οὖν τῆς τοιαύτης αἰτίας, ὅπῃ τεοτὲ ἔχει, μαϑητὴς 
ὁτουοῦν ἥδιστ᾽ ἂν γενοίμην" ἐπειδὴ δὲ ταύτης ἐστερή- 
ϑὴν χαὶ οὔτ᾽ αὐτὸς εὑρεῖν οὔτε σταρ᾽ ἄλλου μαϑεῖν οἷός 
τὲ ἐγενόμην, τὸν δεύτερον πλοῦν ἐπὶ τὴν τῆς αἰτίας 
ζήτησιν ἢ πεπραγμάτευμαι, βούλει σοι, ἔφη, ἐπίδειξιν 

5 τὸ γὰρ --- τ57, 22 οὐ σφόδρα ϑ810Ρ. εδοἷορ. τ, 41, 15 | ο διὸ δὴ --- τ7 
οἴονται Ἐλι56Ρ. ΡΥΆΘΡΑΓ. ενϑηρ. 14, 15 

τ ἦ ΕΠ5ΘΌ 5 2 ποιῶ ἃ ἘΡ: ποιῶν ἃ ΒΟ. 3 ταῦτα Ὦ: 
ταύτη ἀΪ πράττων ἨεϊηΔοτῇ: πράττω ΒΟΒῈΕ οὐ ἴῃ τὰ5. 7 4 πολλὴ 
ΒΟΒῈΕ; πολλὴ ἂν ἃ  ῥᾳϑυμία ἂν ἘΠ: ῥᾳϑυμία ΒΓ.) κ, τὸκ ἢ | τὸ 
δ᾽ ἀρ ἣν μὴ ΔΝ Υ[{ςηΡ 40 ἢ 6 τῷ -ὄντιε ἸΏ. τὰϑ. Εν} δὲ ΒΟΕ | δᾶ 
ἄλλο δὲ ἴῃ ταῖς. ἀλλο δὲ ἐκεῖνο δ᾽ ἄνευ οὗ τὸ αἴτιον Δ. Ὁ [ ἂν ἴῃ 
785..ὄΒ ποτε 8 ὀνόματι Ἐ, δίοθαβρδα5, 564 νό δχ δηβηά. ἘΣ: 
ὄμματι ΒΟ), ἴῃ δπαγγαίίοηβ Οδαῖρ. (0]. 142 ρτόραν!ΐ Ἰκεἰβὶρ, ἢ 
ὀνώματι (516) ἴῃ τηᾶῦρ. δά, ο; δρίες Τυχσθῆβθαθ. σοι ρδγανοσαηΐ 
ΤΙ. 50 Α ΤΙ πλατεῖα ( | ἀέρα ΒΟΕ: ἀέρα κάτω ἃ 12 βέλ- 
τιστον αὐτὰ τεϑῆναι ΒΟΠΕ, αὐτὰ βέλτιστα τεϑῆναι Ὁ | αὐτὰ (: αὐ- 
τοῦ ς ϑίοΡεδειιβ 14 ἀλλὰ --- ἐξευρεῖν ροδί οὐδὲν οἴονται {γδ}5- 
Ροϑιι ννγιθηραο το ἀν ποτε ἄτλαντα ἰσχυρότερον Θ΄οΡααι5 εἴ 
5515 {ΥΔΏΒΡΟΒΙΓΟΏΙ5 οἤξοϊ 6 16 συνέχοντα ΒΟ: ξυνέχοντα 
ἘΡ | καὶ ὡς Ὠ: τὸ δὲ καὶ ὡς ἃ [ καὶ ὡς --- οἴονται] τὸ δὲ ὡς ἀληϑῶς 
δέον ταῦτα καὶ ξυνέχον ξυνδεῖν καὶ ξυνέχειν οὐδὲν οἴονται οὐτὴ Π1ΡΥ]5 
ααϊθυβαδηὴ ᾿Αἰϑνν πὸ δὲ ὡς αληϑῶς δέον ταῦτα καὶ ξυνέχον, τὸ 

ἀγαϑὸν καὶ δέον, ξυνδεῖν καὶ ξυνέχειν οὐδὲν οἴονται ἨΘΙΠΘΟΥ | τὸ 
ἀγαϑὸν ΒΟΠΕ 17 συνέχει» ΒΟῈΕ: ξυνέχειν ἘΠ 18 τῆς τοι- 
αὐτης ΒΟΒΕ 5ίορΡδααβ | ἔχειν Ὁ 20 αὐτὸς ΒΟΠΕ 22 ἡ Ὁ, ἢ 
ΒΙ), ἣν ἘΡ | πεπραγμάτευμαι Ὦ, 5684 μὶ αχίγαπηδ 1ἢ τ85.;, ἐν ἄλλω 
ἢ) πεπραγμάτευται ἴῃ. τη. Ὁ 
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ποιήσωμαι, ὦ Κέβης; Ὑπερφυῶς μὲν οὖν, ἔφη, ὡς βού- 
λομαι. ; 

ΧΗΉΥΗΙ. Ἔδοξε τοίνυν μοι, ἢ δ᾽ ὅς, μετὰ ταῦτα, 
ἐπειδὴ ἀπείρηχα, τὰ ὄντα σχοπῶν, δεῖν εὐλαβηϑῆναι, μὴ 
πάϑοιμι ὅτίερ οἱ τὸν ἥλιον ἐχλείποντα ϑεωροῦντες χαὶ 
σχοτεούμενοι" διαφϑείρονται γάρ που ἔνιοι τὰ ὄμματα, 
ἐὰν μὴ ἐν ὕδατι ἢ τινι τοιούτῳ σχοπῶνται τὴν εἰχόνα 
αὐτοῦ. τοιοῦτόν τι χαὶ ἐγὼ διενοήϑην, χαὶ ἔδεισα, μὴ 
παντάπασι τὴν ψυχὴν τυφλωϑείην ᾿βλέτων πρὸς τὰ 
πράγματα τοῖς ὄμμασι καὶ ἑχάστῃ τῶν αἰσϑήσεων ἐσιι- 
χειρῶν ἅπτεσϑαι αὐτῶν. ἔδοξε δή μοι χρῆναι εἰς τοὺς 
λόγους καταφυγόντα ἐν ἐκείνοις σχοτιεῖν τῶν ὄντων τὴν 
ἀλήϑειαν. ἴσως μὲν οὖν ᾧ εἰκάζω τρόπον τινὰ οὐχ 
ἔοιχεν. οὐ γὰρ πάνυ συγχωρῶ τὸν ἕν τοῖς λόγοις σχο- 
σπούμενον τὰ ὄντα ἐν εἰχόσι μᾶλλον σχοτιεῖν ἢ τὸν ἐν τοῖς 
ἔργοις" ἀλλ᾽ οὖν δὴ ταύτῃ γε ὥρμησα, χαὶ ὑπτοϑέμενος 
ἕχάστοτε λόγον ὃν ἂν χρίνω ἐρρωμενέστατον εἶναι, ἃ μὲν 
ἄν μοι δοχῇ τούτῳ συμφωνεῖν, τίϑημι ὡς ἀληϑῆ ὄντα, 
καὶ περὶ αἰτίας χαὶ σπτερὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων τῶν ὄντων, 
ἃ δ᾽ ἂν αή, ὡς οὐχ ἀληϑῆ. βούλομαι δέ σοι σαφέστερον 
εἰπεῖν ἃ λέγω" οἴιιαι γάρ σε νῦν οὐ μανϑάνειν. Οὐ μὰ 
τὸν Δία, ἔφη ὃ Κέβης, οὗ σφόδρα. 
συ Χο. ἀ λλόχη ἰδὲ ὃς ᾧδε λέγω, οὐδὲν χαινόν, ἀλλ᾽ 

ἅττερ ἀεὶ χαὶ ἄλλοτε χαὶ ἐν τῷ παρεληλυϑότι λόγῳ οὐδὲν 
χεέτταυμαι λέγων. ἔρχομαι γὰρ δὴ ἐπιχειρῶν σοι ἐτιιδεί- 
ξασϑαι τῆς αἰτίας τὸ εἶδος ὃ τιεττραγμάτευμαι, καὶ εἶμι 
πάλιν ἐπ ἐχεῖνα τὰ πολυϑρύλητα χαὶ ἄρχομαι ἀπὲ ἐκεί-- 
γων, ὑποϑέμενος εἶναί τι χαλὸν αὐτὸ χαϑ' αὑτὸ χαὶ 
ἀγαϑὸν χαὶ μέγα χαὶ τἄλλα πάντα" ἃ εἴ μοι δίδως τε χαὶ 

1: ποιήσωμαι Ἐ, Βίοθαθριι5: ποιήσομαι Β(]), «αἱ νΙάς Μαᾶν!ρ' 
ΔάνοΓ5. ἸσρυτΠ83 3 ἢ εχ επτεπᾶ. Ὁ 6 σκοπούμενος, ΒΟΠΕ: 
σκοτούμενοι ΔΙ γ[[ΘΠΡΔΟΉ, πάσχουσι δα44. Ἀάς δίοραβξιιβ [ ἔνιοι 
ΒΟΘΕ: ἐνε ὅτε ἴῃ ΤΊΔΥΡ. Ὁ, ἐνίοτ ἃ τὸ δμασι (, ΠΟΥ. ας 13 ὧι 
1ῃ τηδύρ. Ὁ, ΟἰΟθδΘι5: ὡς ΒΟΡΕ, αποά ἀοίοπάθραιι Ν. Ὁ. Ῥ.- 144 
14 παν γαροῖ ΒΟΏ: ξυγχωρῶ ἘΒ || τὸν 6Χ 6Π16Π6. Ὁ 17 λόγον ὃν 
(ἘΡ (564 τῆδηι 58.185 νείαϑβίδ) ἀ: λόγον Β5 1:18 συμφωνεῖν ΒΟ: 
ξυμφωνεῖν ἘΡ 19 περὶ δηΐβ τῶν ραηοίβ ποίαϊατη ἴῃ Β 1 ἁπάν- 
τῶν τῶν ὄντων 4: ἁπάντων ὄντῶν ΒΟΒΡΕ, ἁπάντων 6 21 οὔ μα 
ΘΘΟΥΣ. ὁ 23 ὧιδε Β: ὧδε ΠΕ, ἴῃ ταβ. (, ὅ τὸ Αϑί, 564 1 ἴῃ. ζοΠὶ- 
τηθηίδυῖο Ρ. 748 ὧδε ΡΓΟΡΑνΊΕ] ἀλλάπερ ΒΟ, τουρὲ θς.  :24. ἀϑὺ αὶ 
ΒΟ: ἀεδέ τε ἘΌ 26. ξύι (8Ὲ ὉΟΙΠὉ 27 πολυϑρύλητα ΒΓ: 
σολυϑούλλητα Ἐςὰ 29 ἐδλλα: (Ἐ Ι δίδως 1), 564 ς δα, ἃ 
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συγχωρεῖς εἶναι ταῦτα, ἐλπίζω σοι ἔκ τούτων τὴν αἰτίαν 
2 , Ν 2 Ἵ ς 3 ΄ ς ΄ 3 Χ 

ἐπιδείξειν χαὶ ἀνξυρήσειν, ὡς ἀϑάνατον ἢ ψυχή. Αλλὰ 
’ 5} ς ,ὕ ς 2 2 ὃχ ΄, 

μὴν, ἔφη ὁ Κέβης, ὡς διδόντος σοι οὐχ ἂν φϑάνγοις 

περαίνων. Σκχότπτδι δῇ, ἔφη, τὰ ἑξῆς ἐχείνοις, ξάν σοι 
ἜΣ ΤῸ ας 3 , , , ; 

ξυνδοχῇ ὡσπερ ἕμοί. φαίνεται γάρ μοι, εἴ τί ἔστιν ἄλλο 
, ᾿ 2 Ν 2 «ἡ 57 ΝΥ 53 ΒῚ Ψ ᾽ 2 , 

χαλόν, οὐδὲ δὲ ὃν ἀλλο χαλὸν εἶναι ἢ διότι μετέχει ἐχείνου 
- - “ τῷ -- ᾽ 

τοῦ χαλοῦ" χαὶ πάντα δὴ οὕτως λέγω. τῇ τοιᾷδε αἰτίᾳ 
- - 3 " Ὁ ἐν9. τε 

συγχωρεῖς; Συγχωρῶ, ἔφη. Οὺ τοίνυν, ἡ δ᾽ ὃς, ἔτι μαν- 
΄ -) , , Χ ,ὔ 

ϑάνω οὐδὲ δύναμαι τὰς ἄλλας αἰτίας τὰς σοφὰς ταύτας 
’ὔ 9.5 7 , , Ψ ΄ 

γιγνώσχειν᾽ ἀλλ ἐάν τίς μοι λέγῃ δὲ ὁ τι χαλόν ἔστιν 
ς - ΒΡ) -“ 2 Ἁ 57 ΝῊ -» ΡΒ} 23 ς -" 

ὁτιοῦν, ἢ χρῶμα εὐανϑὲς ἔχον Ὁ σχῆμα ἢ ἀλλο οτιοῦν 
- , , ᾽ ἘΞ ῃ ᾿ 

τῶν τοιούτων, τὰ μὲν ἄλλα χαίρειν ἐῶ, ταράττομαι γὰρ 
ὋὉ , - -» “- 32 ΄ὔ 

ἐν τοῖς ἀλλοις πᾶσι, τοῦτο δὲ ἁπλῶς καὶ ἀτέχνως χαὶ 
Ὁ 74 - “ “ ΞΞ 

ἔσως εὐήϑως ἔχω παρ᾽ ἐμαυτῷ, ὅτι οὐκ ἀλλο τι ποιεῖ 
ΡλῚ , - -» ᾽ , 

αὐτὸ χαλὸν ἢ ἢ ἐχείνου τοῦ χαλοῦ εἴτε παρουσία εἴτε 
,ὕ [4 Ν το ’ 9) Χ 

χοιγωγνία εἴτε] ὁπῃ δὴ γχαὶ ὅπτως προσγενομένη" οὗ γὰρ 
»Ψ» , 2 , (ἢ -» - ν ᾿ 7 

ἔτι τοῦτο διισχυρίζομαι, ἀλλ᾽ ὁτι τῷ καλῷ τὰ χαλὰ γίγνε- 
ται χαλά. τοῦτο γάρ μοι δοχεῖ ἀσφαλέστατον εἶναι καὶ 

-- 2 ᾽ ’ , ΄ὔ 

ἐμαυτῷ ἀποχρίνασϑαι καὶ ἄλλῳ, χαὶ τούτου ἐχόμενος 
ς - ὃ 2 τ᾽ 2 2 5 
ἡγοῦμαι οὐχ ἂν ποτε ττεσεῖν, ἀλλ ἀσφαλὲς εἶναι καὶ ἐμοὶ 

Ά 2 ᾿ « κὸ - χ ᾿ 
χαὶ ὁτῳοῦν ἄλλῳ ἀποχρίνασϑαι, ὅτι τῷ χαλῷ τὰ χαλὰ 

ΑἸ ὉΧ 5) τ ν - - Ἀ ΄ 27 δὴ 

χαλᾶ" ἢ οὗ χαὶ σοὶ δοκεῖ; Ζοχεῖ. Καὶ μεγέϑει ἀρα τὰ 
μεγάλα μεγάλα χαὶ τὰ μείζω μείζω, καὶ σμιχρότητι τὰ 
2 ΄ 32 ΄ ΤΩΝ 2 φχ Ν τ ΘΝ 2 , 2 ὕ 

ἐλάττω ἑλάττω; Ναί. Οὐδὲ σὺ ἀρ ἂν ἀπτοδέχοιο, εἴ τίς 
τινα φαίη ἕτερον ἑτέρου τῇ χεφραλῇ μείζω εἶναι, καὶ τὸν 

-“ 2 - , ἢ κ ΄, ὉΧ 

ἐλάττω τῷ αὐτῷ τούτῳ ἕλάττω, ἀλλὰ διαμαρτύροιο ἂν 

1 συγχωρεῖς ΒΟ: ξυγχωρεῖς ἘΡ [τὴν αἰτίαν ΒΟΘΕ κ ὥσπερ 
ΒΕΟΕ: ὡς 10) | τε ἐστι 1) | ἄλλο καλὸν ΒΓ): ἄλλο καλὸν πλὴν αὐτὸ τὸ 
καλὸν ἘΡ-εᾶ, «αἱ οἷ. Ν. (.Ρ.139 δδι ὅτι (, οοἵζ. αὶ γοῦτως ΒΟ.: 
οὕτω Ἐὶ 8 συγχ. ΒΟ εἴ τηοχ: ξυγχ. ἘΡ εἰ πῆοχ ο ταύτας α: 
ταῦτα 1Ὁ 10 γιγνώσκειν ἘΌ: γινώσκειν ΒΟ | ἀλλὰ Ὠ | διότι 
ΒΟΒΕ 11 ἢ χρῶμα ΒΓ: ἢ ὅτε χρῶμα ἘΡ, «αἵ νίάε Ν. Ὁ. Ρ. 139 
15 ἡ οὔ. ΒΟΠΕ τό εἴτε (αηίε ὅπῃ), 6 4 46] 6 πη6ο 1δΔπ σορ]ίανογαΐ 
ΕἸΘΟΠοΥ, ἀδ]ανι δ θ μῆς 46 Δ]1αυΠριι5 Ρ]αἴοΏ15 Ἰοο5 Ρ. 14 ργοβρδηΐα 
Μδαν!ριο δάνοίϑβ. 1 Ρ. 83, εἴτε δῃίθ ὅπῃ ἀδβὶενὶ εἰ προσγενομένου 
5οΥΙρϑι {76 ασννερ ΡΠΊ]ΟΙΪορ. νο]. 20 (1863) Ρ. 513; εἴτε δῃηϊε παρου- 
σία ἀεϊενι Ἡδγπηδηη (ἀααϑαιητη. ΑΡΠΔη6]. Ὁ. 87 | προσγενομένη 
ΒΟΘΕ: προσγενομένη ξυγγένεια (ΥΘ ΖΕΙ͂ Δα Ρ]οίίη. 46 ΡῬυ]ο γιία- 
αἴπ6 Ρ. 180, προσαγορευομένη ΝΥ ΓΓΘΉΡΔΟΉ, τοοδροσιηΐ ΌΤΙ 6565, 
προσγενόμενον ἀρτιι4 ΗΘΙΠἀοΥΓἤμΙη ΔΠΟΠΥΤηι5, ποοσγιγνόμενον 514}]- 
Ῥαυὰπη 17 τὰ ΒΟ: πάντα τὰ ἘΡά]ταὰ καλλὰ 1), ΠΟΥ. ἃ 21 καλὰ 
καλά ΒΌ: καλά Ὁ, καλὰ γίγνεται καλά ἘΠ», καλὰ γίγνονται καλά α 
22 δἰΐεγιπὶ δοκεῖ οἵ. (, δα. 1 ἀρα ΒΕ 24 ἄρα ἂν 6, ἄρα 
ΒΟΒΕ 25 ἕτερον 1), 564 ἐ εχ ΕΙΔ6Πά, 
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ὅτι σὺ μὲν οὐδὲν ἄλλο λέγεις ἢ ὅτι τὸ μεῖζον πᾶν ἕτερον 
ἑτέρου οὐδενὲ ἄλλῳ μεῖζόν ἑ ἐστιν ἢ μεγέϑει, καὶ διὰ τοῦτο 
μεῖζον, διὰ τὸ μέγεϑος, τὸ δὲ ἔλαττον οὐδενὶ ἄλλῳ ἔλατ- 
τον ἢ σμιχρότητι, χαὶ διὰ τοῦτο ἔλαττον, διὰ τὴν σμι- 
χρότητα, φοβούμενος οἶμαι, μή τίς σοι ἐναντίος λόγος 
ἀπαντήσῃ, ξὰν τῇ κεφαλῇ μείζονά τινα φῇς εἶναι καὶ 
ἐλάττω, πρῶτον μὲν τῷ αὐτῷ τὸ μεῖζον μεῖζον εἶναι χαὶ 
τὸ ἔλαττον ἔλαττον, ἔπειτα τῇ κεφαλῇ σμικρᾷ οὔσῃ τὸν 
μείζω μείζω εἶναι, καὶ τοῦτο δὴ τέρας εἶναι, τὸ σμιχρῷ 
τινι μέγαν τινὰ εἶναι" ἢ οὐχ ἂν φοβοῖο ταῦτα; χαὶ ὃ 
Κέβης γελάσας, Ἔγωγε, ἔφη. Οὐχοῦν, ἡ δ᾽ ὃς, τὰ δέχα 
τῶν ὀχτὼ δυοῖν πλείω εἶναι, χαὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν 
ὑπερβάλλειν, φοβοῖο ἂν λέγειν, ἀλλὰ μὴ πλήϑει χαὶ διὰ 
τὸ πλῆϑος; καὶ τὸ δίπηχυ τοῦ πηχυαίου ἡμίσει μεῖζον 
εἶναι, ἀλλ᾽ οὐ μεγέϑει; ὃ αὐτὸς γάρ που φόβος.. Πάνυ 
γ᾽ ἢ ἔφη. Τί δέ; ἑνὶ ἑνὸς προστεϑέντος τὴν πρόσϑεσιν 
αἰτίαν εἶναι τοῦ δύο γενέσθαι ἴ ἢ διασχισϑέντος τὴν σχίσιν 
οὐχ εὐλαβοῖο ἂν λέγειν; καὶ μέγα ἂν βοῴης ὅτι οὐκ οἶσθα 
ἄλλως πως ἕκαστον γιγνόμενον ἢ μετασχὸν τῆς ἰδίας 
οὐσίας ἑἕχάστου οὗ ἂν μετάσχῃ, χαὶ ἐν τούτοις οὐχ ἔχεις 
ἄλλην τινὰ αἰτίαν τοῦ δύο γενέσϑαι ἀλλ᾽ Τὶ τὴν τῆς δυά- 
δος μετάσχεσιν, χαὶ δεῖν τούτου μετασχεῖν τὰ μέλλοντα 
δύο ἔσεσϑαι, χαὶ μονάδος ὃ ἂν μέλλῃ ἕν ἔσεσϑαι, τὰς δὲ 
σχίσεις ταύτας χαὶ προσϑέσεις χαὶ τὰς ἄλλας τὰς τοιαύ- 
τας κομψείας ἐῴης ἂν χαίρειν, παρεὶς ἁποχρίνασϑαι τοῖς 
ἑαυτοῦ σοφωτέροις" σὺ δὲ δεδιὼς ἂν, τὸ λεγόμενον, τὴν 
ἑαυτοῦ σχιὰν χαὶ τὴν ἀπειρίαν, ἐχόμενος ἐκείνου τοῦ 
ἀσφαλοῦς τῆς ὑποϑέσεως, οὕτως ἀποχρίναιο ἄν. εἰ δέ τις 

τ τὸ ΒΕΙΘΗΣ τ στὸ μὲν εἰ, δι Οἱ: ΔΡΟΪορ. 46, 6 2. Ἐσπὶ [): οοτε- 6 
3 ἄλλω 1), Ξε ὦ εχ Ἔπιοπά. 4 σμικρότητι Ἐ,, Ξε4 ἡ εἴ ὀχίτεπια 
1η ΤᾺ 5. 6 φῆς μείζονά τινα ( 8 σμικρὰ Ὁ, οοττ. 4 9 τὸ 
ΒΕ: τῷ (Ὁ 10 τίν ), τινί ἃ] φόβοιο 1), ςσοττ. ἃ 14 τοῦ Ἐ, 
56 ν ΕΧχ επ]6ηά. ΤΟΎ ΒΕΒΕ 1 δ ἘΠ, δὰ Β: δαὶ ἘΡ 17 ἢ ἴῃ 
ταϑ. Εἰ  διασχισϑέντος ΒΟ): σχισϑέντος Ἐ 18 μέγα ἘΡ: μεγάλα 
ΒΟ, «αἱ νἱάς (οδεῖ πον. ἰβοΐ. Ρ. 270 εἴ ΞυγΡ. 212 Π) ] οἶσϑα]) 
οὐώμεϑα ΒΟΘΕ 19 πῶς ΒΕ, δοΥτ. Ὁ | μετασχὸν (, 564 ν ἴῃ 
785. 20 μετάσχη Ε,, μετάσχοι ΒΓ) 421 αἰτίαν οἵη. ς 23 μονάδος 
1), 584 ο εχίγεπηα 6Χχ δηθπά. 24 ταύτας (᾿, 5664 τ ῬΗΓΊΟΥ ἴῃ ΓΔ5. 
3: ἐκ ώης 1) | τοῖς ἑαυτοῦ ΒΟ: τοῖς σεαυτοῦ ῥά, τοῖς σαυτοῦ (6, 
τοισαυτοῦ Ἐὶ 26 σὺ δὲ (ΕἸ, ἴῃ τηᾶγρ. Ὀ: σὺ δὲ ΒΡ, οὐδὲ δὲ ἃ 
27 ἑαυτοῦ ΒΓ: σαυτοῦ Ἐ,, σεαυτοῦ Ὀὰ 28 ἄν. εἰ --- ἀποκρίναιο 
ΟΠ. (,, ἴῃ τηδγρ'. 444. 6] 
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αὐτῆς τῆς ὑποϑέσεως ἔφοιτο, χαίρειν ξῴης ἂν χαὶ οὐχ 
ἀποχρίναιο, ἕως ἂν τὰ ἀπ᾽ ἐχείνης δρμηϑέντα σχέιμαιο, 
εἴ σοι ἀλλήλοις συμφωνεῖ ἢ διαφωνεῖ" ἐπειδὴ δὲ ἐχείνης 
αὐτῆς δέοι σε διδόναι λόγον, ὡσαύτως ἂν διδοίης, ἄλλην 
αὖ τ σοὶ ὑποϑέμενος, τις τῶν ἄνωϑεν “βελτίστη 
φαίνοιτο, ἕως ἐστί τι ἱκανὸν ἔλϑοις, ἅμα δὲ οὐχ ἂν φύροις 
ὥστστερ οἱ ἀντιλογικοὶ σιξρί τὲ τῆς ἀρχῆς διαλεγόμενος 
καὶ τῶν ὃξ ἐχείνης ὡρμημένων, εἴσχτερ βούλοιό τι τῶν 
ὄντων εὑρεῖν. ἐχξείνοις μὲν γὰρ ἴσως οὐδὲ εἷς περὶ τού- 
του λόγος οὐδὲ φροντίς" ἱχανοὶ γὰρ ὑστὸ σοφίας ὁμοῦ 
χιάντα χυκῶντες ὅμως [δύνασϑαι] αὐτοὶ αὑτοῖς ἀρέσχειν᾽ 
σὺ δ᾽ εἴγχχερ εἶ τῶν φιλοσόφων, οἶμιαι ἂν ὡς ἐγὼ λέγω 
ποιοῖς. “ληϑέστατα, ἔφη, λέγεις, ὃ τὲ Σιμμίας ἅμα καὶ 

ὃ Κέβης. 
ΕΧ. Νὴ 4ἰα, ὦ Φαίδων, εἰκότως γε" ϑαυμαστῶς γάρ 

μοι δοχεῖ ὡς ἐναργῶς τῷ καὶ σμιχρὸν νοῦν ἔχοντι εἰχεεῖν 
ἐχεῖνος ταῦτα. 

ΦΑΙΔ. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ ᾿χέχρατες, χαὶ πᾶσι τοῖς 
σιαροῦσιν ἔδοξεν. Ὶ 

ἘΧ. Καὶ γὰρ ἡμῖν τοῖς ἀποῦσι, νῦν δὲ ἀκούουσιν. 
ἀλλὰ τίνα δὴ ἣν τὰ μετὰ ταῦτα λεχϑέντα; 

ΤΙ. ΦΑΙ͂Δ. Ὡς μὲν ἐγὼ οἶμαι, ἐπεὶ αὐτῷ ταῦτα 
συνεχωρήϑη, καὶ ὡμολογεῖτο εἶναί τι ἕχαστον τῶν εἰδῶν 
χαὶ τούτων τἄλλα μεταλαμβάνοντα αὐτῶν τούτων τὴν 
ἑπωνυμίαν ἴσχειν, τὸ δὴ μετὰ ταῦτα ἠρώτα, Εἰ δή, ἡ δ᾽ 
ὃς, ταῦτα οὕτως λέγεις, ἀρ᾽ οὐχ, ὅταν Σιεμμέαν Σωχράτους 

φῆς μείζω εἶναι, Φαίδωνος δὲ ἐλάττω, λέγεις τότ᾽ εἶναι 

ἐν τῷ Σιμμίᾳ ἀμφότερα, χαὶ μέγεϑος χαὶ σμιχρότητα; 
Ἔγωγε. “ῇλλὰ γάρ, ἡ δ᾽ ὅς, ὁμολογεῖς τὸ τὸν Σιμμίαν 

,ὔ ΄ “Ψ Ψ Ῥ ς 

ὑτιερέχειν Σωχράτους οὐχ ὡς τοῖς δήμασι λέγεται οὕτω 

1 τις ΒΕΩ: τι Ὁ, τῆς ς | αὐτῆς τῆς ΒΏΕ-Σ: τῆς ρΡυποῖ5 ποίδει πη 
ῖὴθ Β, ἀλλης ΑΒ ἔφοιτο (νΕ] ἐφεῖτο) Μαάν!ρ' δάνευϑβ. 1 Ρ. 372: 
ἔχοιτο ΒΟ | ἐώης Ἐ,, 5Ξεα ἡ εχ επηεπα., ᾿ καὶ Ὀ15 5οῦρϑι Ὁ 
3 συμφωνεῖ ΒΟ): ΞΤΝ εἴ ΕῬ 5 τῶν Ε: τῆς Ἐ, 6 τι 1), 5684 ὁ 
ἴῃ τὰ5.  ἔλϑοις ΒΟ): ἔλϑης ἘΠῚ φύροις Μαάνὶρ δᾶάνϑυϑβ. 1 Ρ. 372: 
φύροιο ΒΕΕ 9 γὰρ οὐ. ( 11 ὅμως ΕΡαΔ: ὅπως 1) εἴ υἱ 
ν] ἀδίι ΒΟ | δύνασθαι Ἰπο]α51ῖ: Η]γβΟΠΙρ αὑτοῖς οὔ: αὐτοῖς (1ὺ 
1208 1ηντα5. ( το δῖα ( τ6 νοῦν ἃ: οὖν 1Ὁ 18 οὐν οἵὴ. Εὶ 
19 ἔδοξε" (ν εγαβα) Β1): ἔδοξε (Εὶ )τ ἀλὰ ( τοῦτ. ἃ 23 συν- 
εχωρήϑη ΒΟ: ξυνεχωρήϑη ΕΡ| ὁμολογεῖτο 6, ΟΟΓΙΓ. 6, αἰ μολόγητο 
Ἠγ5Ο Πρ; 24 τἄλλα Ἐ 6 οὕτως ΒΟΙ:: οὕτω ἘΡ̓ [ἀφ 
27 τότ᾽ ΒΟ: ταῦτ᾽ ΘΧ: Ἔπη6η6. Ἐὶ 28 σμικρότητα Ἐ,, 564 ἡ δΧ 
ετοηά. 30 σωκφάτους --- ἔχειν οτῆ. (᾿, ἴῃ τηᾶῦρ. Δ44. ς | οὐκ ς 
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καὶ τὸ ἀληϑὲς ἔχειν. οὐ γάρ που σεφυχέναι Σιμμίαν 
ὑπερέχειν τούτῳ τῷ Σιμμίαν εἶναι, ἀλλὰ τῷ μεγέϑει ὃ 
τυγχάνξε, ἔχων" οὐδ᾽ αὖ Σωκράτους ὑπερέχειν, ὅτι Σω- 
χράτης ὃ Σωχράτης ἐστίν, ἀλλ᾽ ὅτι σμιχρότητα ἔχει ὃ 
Σωχράτης σιρὸς τὸ ἐχείνου μέγεϑος; “ληϑῆ. Οὐδέ γε αὖ 
ὑπὸ Φαίδωνος ὑπιερέχεσϑαι τῷ ὅτε Φαίδων ὃ Φαίδων 
ἐστίν, ἀλλ᾽ ὅτι μέγεϑος ἔχει ὃ Φαίδων σρὸς τὴν Σιμμίου 
σμιχρότητα; Ἔστι ταῦτα. Οὕτως ἄρα ὃ Σιμμίας ἑπωνυ- 

μέαν ἔχει σμικρός τὲ χαὶ μέγας εἶναι, ἐν μέσῳ ὧν ἄμφο- 
τέρων, τοῦ μὲν τῷ μεγέϑει ὑπερέχειν τὴν σμιχρότητα 
ὑπέχων, τῷ δὲ τὸ μέγεϑος τῆς σμικρότητος γπαρέχων 
ὑπερέχον. χαὶ ἅμα Μειδιάσας, Ἴβοικα, ἔφη, καὶ ξυγγρα- 
φικῶς ἐρεῖν, ἀλλ οὖν ἔχει γέ που ὡς λέγω. Συνέφῃ. 
“έγω δὲ τοῦδ᾽ ἕνεχα, βουλόμενος δόξαι σοὶ ὅστερ ἐμοί. 
ἐμοὶ γὰρ φαίνεται οὐ μόνον αὐτὸ τὸ μέγεϑος οὐδέττοτ᾽ 
ἐθέλειν ἅμα μέγα καὶ σμικρὸν εἶναι, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐν ἡμῖν 
ιιέγεϑος οὐδέττοτε προσδέχεσϑαι τὸ σμικρὸν οὐδ᾽ ἐθέλειν 
ὑπερέχεσϑαι, ἀλλὰ δυοῖν τὸ ἕτερον, ἢ φεύγειν καὶ ὑπτεχ- 
χωρεῖν, ὅταν αὐτῷ προσίῃ τὸ ἐναντίον, τὸ σμικρόν, ἢ 
προσελϑόντος ἐχείνου ἀπολωλέναι" ὑπομεῖναν. δὲ χαὶ 
δεξάμενον τὴν σμικρότητα οὐκ ἐϑέλειν εἶναι ἕτερον ἢ 
ὅπτερ ἢν. ὥσπερ ἐγὼ δεξάμενος χαὶ ὑπομείνας τὴν σμι-- 
χρότητα, χαὶ ἔτε ὧν ὅσπερ δἰμέ, οὗτος ὃ αὑτὸς -σμιχρὸς 
εἰμε" ἐχεῖνο δὲ οὐ τετόλμηχεν μέγα ὃν σμιχρὸν εἶναι" ὡς 
δ᾽ αὕτως καὶ τὸ σμιχρὸν τὸ ἐν ἡμῖν οὐχ ἐϑέλει ποτὲ μέγα 

3 τῷ ὅτι Ἠϊτϑομὶς κς αὖ ΒΓΕ; ἂν 6 ὅτι φαίδων ἰπ τα5. Ἐὶ 
8 σμικρότητα ΒΟ: μικρότητα Ἐ ΙΟ τοὺ μὲν 6: τῶ μὲν Ἐὶ 
ττ ὑπέχων Μδαν!ρ Δάνεγϑβ. ἴ 0.372: ὑπερέχων Β(Ι), ἀε]αν! γδρε]η 
ἴῃ δρ βίο οὐιτοα ΘΠ ΠΟ ΠῚ Τ ΓΙ ΘΠ 51 ΤᾺΪΠΟΤῚ Ῥῃδοάτ δαϊαποῖία Ρ.10, 
ὑπερέχειν Ἐ,, ὑπερέχον Ε; τῷ μέν, τῷ μεγέθει ὑπερέχειν, τὴν σμικοό- 
τητὰ παρέχων" τῷ δὲ τὸ μέγεϑος; τῆς σμικρότητος ὑπερέχον νυ Ι- 
[εΡδςῃ, τοῦ μὲν τὴν σμικρότητα τῷ μεγέϑει ὑπερέχων, τοῦ δὲ τῷ 
μεγέθει τῆς σμικρότητος παρέχων ὑπεροχήν Ἡδιπηαοτί, τοῦ μὲν τῷ 
μιεγέύλει τὴν σμικρότητα ὑπερέχων, τῷ δὲ τὸ ̓ μέγεϑος τῆς σμικρότητος 
παρέχων ὑπερέχειν ΑΞί| δὲ τὸ ΒΟΡΕ Ι τῆς μικρότητος Ἐ ΘΕ 
123 που 1), 5εα π ΕΧ ΘΕ θηά. Ι συνέφη ΒΟ: ξυνέφη ΕΡ 
14 δὲ Β: δὴ 15 οὐδέποτ ἐϑέλειν ΒῈ: οὐδέποτε ϑέλειν' 
ΘΌΣΘΕΝ. Ο Ρ.1Ο2 τ7μεκρὸν ( ] οὐδ᾽ ἐθέλειν ΒΕ: οὐδὲ ϑέλειν (Ὁ) 
19 προσίη Ἐ' εἰ αἱ νἱάδίαῦ Ῥ, προσείη ΒΕ) | τὸ σμικρὸν ἸΠοΙα5: 
ΕΟ ΕΝ 20 ὑστομεῖναν Η τϑοδὶρ: ὑπομένον ΒΟΠΕ 21 εἶναι 
ἔτι ὅπερ ἢν ϑ.ῃτηϊαι Καιί. (οπηπιθηΐαν Ι: Ρ- 43 23 ὧν ὅσπερ ἣν 
ΝΉΣΩΝ 24 ἐκεῖνο δὲ οὐ τετόλμηκεν ἴῃ τηδῦρ. Ὁ; ἐκεῖνος 
δὲ τετόλιηκεν (τετόλμηκε» 1)) Β]0), ἐκεῖνο δὲ τετόλμηκε (, ἐκεῖνο δὲ 
οὐ ἘΡΚΌΥΡΩΜΗ Ες 

Ῥίαίο νοΐ. 1. 11 
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γίγνεσθαι οὐδὲ εἶναι, οὐδ᾽ ἄλλο οὐδὲν τῶν ἐναντίων ἔτι 
ὃν ὅττερ ἣν ἅμα τοὐναντίον γίγνεσϑαί τε χαὶ εἶναι, ἀλλ᾽ 

108 ἤτοι ἀπέρχεται ἢ ἀττόλλυται ἐν τούτῳ τῷ παϑήματι. 
Παντάπασιν, ἔφη ὃ Κέβης, οὕτω φαίνεταί μοι. 

1,1. Καί τις εἶτιε τῶν παρόντων ἀχούσας --- ὅστις 5 
δ᾽ ἣν, οὐ σαφῶς μέμνημαι --- Πρὸς ϑεῶν, οὐχ ἐν τοῖς 
πρόσϑεν ἡμῖν λόγοις αὐτὸ τὸ ἐναντίον τῶν νυνὶ λεγομέ- 
γων ὡμολογεῖτο, ἐχ τοῦ ἐλάττονος τὸ μεῖζον γίγνεσϑαι 
χαὶ ἐχ τοῦ μείζονος τὸ ἔλαττον, χαὶ ἀτεχνῶς αὕτη εἶναι ἢ 
γένεσις τοῖς ἐναντίοις, ἐχ τῶν ἐναντίων; νῦν δέ μοι δοχεῖ τὸ 
λέγεσϑαι ὅτι τοῦτο οὐχ ἂν ποτε γένοιτο. χαὶ ὃ Σωχράτης 
παραβαλὼν τὴν χεφαλὴν χαὶ ἀχούσας, Ἡνδριχῶς, ἔφη, 

Β ἀπεμνημόνευχας, οὐ μέντοι ἐννοεῖς τὸ διαφέρον τοῦ τὲ 
γῦν λεγομένου χαὶ τοῦ τότε. τότε μὲν γὰρ ἐλέγετο ἔχ τοῦ 
ἐναντίου πράγματος τὸ ἐναντίον τιρᾶγμα γίγνεσθαι, νῦν τϑ 
δὲ ὅτι αὐτὸ τὸ ἐναντίον ἑαυτῷ ἐναντίον οὐκ ἂν ποτε 
γένοιτο, οὔτε τὸ ἐν ἡμῖν οὔτε τὸ ἐν τῇ φύσει. τότε μὲν 
γάρ, ὦ φίλε, περὶ τοῦν ἐχόντων τὰ ἐναντία ἐλέγομεν, 
ἐπονομάξοντες αὐτὰ τῇ ἐχείνων ἐπωνυμίᾳ, γῦν δὲ σιερὶ 
ἐχείνων αὐτῶν ὧν ἐνόντων ἔχει τὴν ἐχπεωνυμίαν τὰ ὀνομα- 20 

ς ζόμενα" αὐτὰ δ᾽ ἐχεῖνα οὐχ ἂν σιοτέὲ φαμεν ἐθελῆσαι γέγε-- 
σιν ἀλλήλων δέξασϑαι. ᾿χαὶ ἅμα βλέψας πρὸς τὸν Κέβητα 
εἶχτεν, ρα μή που, ὦ Κέβης, ἔφη, χαὶ σέ τι τούτων 
ἐτάραξεν ὧν ὅδε εἶπεν; ὃ δ᾽ πΟὐχ ἢ αὖ, ἔφη, [ὃ Λέβης,] 
οὕτως ἔχω" καίτοι οὔτι λέγω ὡς οὐ Ὁ ὦ ((ι8Σ ταράττει. 25 
Συνωμολογήχαμεν ἄρα, ἢ δ᾽ ὅς, ἁπλῶς τοῦτο, μηδέτστοτε 
ἐναντίον ἑαυτῷ τὸ ἐναντίον ἔσεσϑαι. Παντάπασιν, ἔφη. ᾿ 

1111. Ὅτι δή μοι χαὶ τόδε σχέψαι, ἔφη, εἰ ἄρα συνο-- ἢ 

ρυξήτας ρον τς εν τορος ᾿ς, 

ὁπ ΞΘ τ ϑον . τανε 

τ τς 

ν᾿ ὉΠ τ ὦ τιον ὁ - 

τάφος δ ΠΩ ϑνον -οι αόσι στα ς ὡς Σ χοοα 

1 οὐδὲ Β: οὔτε Ὁ | οὐδ᾽ ἀλλο ΒΟ: οὐδὲ ἀλλο Ἐ | ἔτι ὃν Ἐ,, 564 ἕ 
ἔφεις ν Ιὴ τα5.: αἴτεον ΒΟ) | νεῦρα ἔτι ὃν ὅπερ ἣν Ῥοϑβί πο Ν᾽ 
{γδηβροϑβίΐα νοὶ ΝΥ γτΘηΡὰο ἢ 4 οὕτω “οι φαίνεται Ἐ, ὅ εἶπε" Ὁ) ἢ 
7 ἡμῖν λόγοις συτη ΠΡΤῸ 4ποάδηη ΕἸἼΒΟΠΟΙ: ὑμῖν λόγοις ΒΟΕ, λόγοις 
ημῖν ΗγβοΠῃρ | νυνὶ 1), 5664 ὲ ἸῺ 785. 11 ὅτι τοῦτο ΒΟ: τοῦτο 
ὅτι Ἐὶ 12 καὶ αῃηίς ἀκούσας ἴῃ Τά5. Ὁ) 13 ἀττεΝ ἡ μι Εν Δ.8 
ΒΟΒΕ: ἀπομιεμ; ημόνευπκας Ὁ 21 φαμὲν ΒΟ, φαῖμεν ἘΡ 22 ἐξ 
ἀλλήλων ΕΠ γβομῖρ. [ποὸς Β(ΕΙΘ:: εἰς Ε- τὴ ΤΠΔΤΕ:. " 22 ἀρὰ ΒΕΟΑ: 
ἄρα 1), ἅμα ( [ὦ κέβης ἔφη Β.: ὦ “Ὁ ἔφη ς. ὦ κέβης [Ἢ ἐς φη͵ 1η. 
τηδῦρ. 8644. ε .24 ὁ δ᾽, Οὐκ αὐ ἩεοτΔηη: ὁ δ᾽ αὐ ΒΟ), οὐδ᾽ αὐ Ἑ,, 
γο. α, εχ 400 οὐκ αὖ ἔβοῖε ΗδφΙΠἀΟΥ,, οὐδὲν αὖ 5. ΔΙ ΠΡ τη [ ὁ Κέβης 
ἱποιασῖε Μ 25 καίτοι οὔτι ἴῃ τηδῦρ. Ὁ: καὶ τοιοῦτό τι ΒΟΕ, 
ἀεφίοπαιϊί Αϑί 26 συν. Β(): ξυν. ΒΡ Ι ἄρα ΒΕ 27 ἐναντίοςν 

(ροβί μηδέποτε) 1) | ἔσεσϑαι ἑαυτῷ τὸ ἐναντίον 515}15 {ΓΔ ΒΡΟΒ110- 
Π15 δἰεοιϊ Ὁ 28 ουγ’ ομολογήσεις ΒΩ): ξυνομολογήσεις ΒΒ 
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μολογήσεις. ϑερμόν Ἵ; καλεῖς χαὶ ψυχρόν; “ἤγωγε. “ρ᾽ 
ὅὕγιερ χιόνα χαὶ στῦρ; Μὰ “ὦ οὐκ ἔγωγξ. ᾿λλ ἕτερόν τι 

πυρὸς τὸ ϑερμὸν χαὶ ἕτερόν τι χιόνος τὸ ψυχρόν; Ναί. 
“λλὰ τόδε γ' οἶμαι δοχεῖ σοι, οὐδέποτε χιόνα ἢ χιόνα 
οὖσαν δεξαμένην τὸ ϑερμόν, ὥσπερ ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν 
ἐλέγομεν, ἔτι ἔσεσϑαι ὅτιερ ἢν, χιόνα [καὶ ϑερμόν], ἀλλὰ 
προσιόντος τοῦ ϑερμοῦ ἢ ὑπεχχωρήσειν [αὐτὸ] ἢ ἀπο- 
λεῖσϑαι. Πάνυ 7. Καὶ τὸ γεῦρ γξ8 αὐ προσιόντος τοῦ 
ινυχροῦ αὐτῷ ἢ ὑπεξιέναι ἢ ἀπολεῖσϑαι, οὐ μέντοι ποτὲ 
τολμήσειν δεξάμενον τὴν ψυχρότητα ἔτι εἶναι ὅγτερ ἦν, 
γεῦρ [καὶ ψυχρόν]. ἀληϑῆ, ἔφη, «λέγεις. Ἔστιν ἄρα, ἢ 
δ᾽ ὅς, περὶ ἔνια τῶν τοιούτων, ὥστε μὴ μόνον αὐτὸ τὸ 
εἶδος ἀξιοῦσϑαι τοῦ αὐτοῦ ὀνόματος εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον, 
ἀλλὰ χαὶ ἄλλο τι; ὃ ἔστε μὲν οὐκ ἐχεῖνο, ἔχει δὲ τὴν 
ἐχείνου μορφὴν ἀεὶ ὅτανπερ, ἢ. ἔτι δὲ ἐν τοῖσδε ἴσως 
ἔσται σαφέστερον ὃ λέγω. τὸ γὰρ περιττὸν ἀεί σου δεῖ 
τούτου τοῦ ὀνόματος τυγχάνειν, ὕτεερ γῦν λέγομεν" ἢ οὔ; 
Πάνυ γε. ἦρα μόνον τῶν ὄντων, τοῦτο γὰρ. ἐρωτῶ, ᾿ 
χαὶ ἄλλο τι, ὃ ἔστι μὲν οὐχ ὅπτερ τὸ περιττόν, ὅμως δὲ 
δεῖ αὐτὸ μετὰ τοῦ ἑαυτοῦ ὀνόματος χαὶ τοῦτο χαλεῖν ἀεί, 
διὰ τὸ οὕτω πεφυκέναι, ὥστε τοῦ περιττοῦ μηδέποτε 
ἀπολείπεσθαι; λέγω δὲ αὐτὸ εἶναι οἷον χαὶ ἢ τριὰς 
πέπονϑε χαὶ ἄλλα πολλά. σχότιξι δὲ περὶ τῆς τριάδος" 
ἄρα οὐ δοχεῖ σοι τῷ τὲ αὑτῆς ὀγόματι ἀεὶ προσαγορευτέα 
εἶναι χαὶ τῷ τοῦ περιττοῦ, ὄντος οὐχ οὗττερ τῆς τριάδος; 
ἀλλ ὅμως οὕτω πτως πέφυχε χαὶ ἢ τριὰς καὶ ἢ πεμπτὰς 

: ἀο᾽ ΒΏ: ἄρ᾽ , ἀρ οὐχ Ε 2. τ ἃ 4 χιόνα χιόνα ΜΘ: 
χιόνα ΒΟΘΕ, χεόνα γ᾽ σὕτη ζοοοχο τος φυοάδηη ΒΕΚΙΚΟΥ 5 οὐσαν (6: 
οὗ ἐὰν αἱ νἰἀείυν ΓΟ 6 χιόνα καὶ ϑερμόν ἸΠΟΙα511 ἨΠΓΒΟΠΙΡ, καὲ 
ϑεομόν ΜΈ ἢ ὑπεκχωρήσειν --- χρόνον, ἀλλὰ 5ΟΙΊρϑ1ῖ τεῆη- 
565 ἃ | αὐτὸ Β(Ε;, τεβηρ 5 Ἁ, 1ΠῸ] 151 Μ15-: αὐτῶ οὖ. ὃ αν ΒΕΕ: 
ἂν ΥΟΠΏΡΘΗΒ α | τοῦ ψυχροῦ αὐτῷ ἴῃ τα5. Εὶ ΤΟ τολμήσει» Ἐ᾿, τε- 
ΠηρΡΕἢ5 Ἁ, ἴῃ τπηαῦρ. Ὁ: τολιήσειεε (ν ἐγαβϑβ) Β, τολμήσειε, τι πῦρ 
καὶ ινυχρὸν ΠΟ] 511 Η]γ5Ο ἢ], καὶ ψυχρόν Μ5 ἄρα ΒΩ, τεῆπηρθηβ ἃ: 
ἀρ Ε 13 αὐτοῦ (Ἐ: 5ρ᾿ Γζατὴ οἴ ἀβρθσιπη εἴ ἸΙεποπι μαραΐ νοοᾶ- 
Ῥα]υπη ἴῃ Β, αἰγτὴ 5ου  ρβϑυϊξ ρυΐπηδ τηᾶπι5, ἱποοσίπηι; ἑαυτοῦ το ἢη- 
σε ἃ 15 δὲ ΒΟΠΕ 18. αὐτὰ (δ ΌΤΙ 19 καὶ 5Β|0Γἃ νοΥ- 
5ιτῃ 8δ44. ἘΠ] ἄλλο τεα: ἄλοτε Ὁ] καὶ ἀλλό τι ἴπ ἰαχία βουιρϑὶς Β δέ 
ἴῃ τηᾶγρ. 864. ἢ ] ὅκως 1), 564 ς 446. ἃ 23 πέπονθε ΒΟΕ;: πέ- 
σονϑεν Ὁ | δὲ ΒΟ); δὴ ἘΡ 24 αὑτῆς ΒΕ: αὐτῆς ΓΠξ |: προσ- 
αγορευτέα 1), 584 ε ΟΧ ΘΠη6η6. 25 τὸ (0, τῶ οὐ | οὗπιδο Ηξείη- 
ἀοτί: ὅπεο ΒΟΒΕ, ΡΓΟΡαν ΕἸΤΊ 516 Ὺ ΑἸβίορἢ. ΔΟοΒδτη. δοϑ, αἴ 
νῖάς Ἐδγϑίευ «ιδαβί. ἄς αἰ{γδοίοηθ Ρ. 34 26 πῶς ΒΏ | περμι- 
στὰς ΒΟΕ;: πεντὰς (α, ἴῃ τηᾶῖρ. Ὁ 
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χαὶ ὃ ἥμισυς τοῦ ἀριϑμοῦ ἅπας, ὡστε οὐχ ὧν ὅπτερ τὸ 
Ἂ 2 - ΄ 3 Ν 

περιττὸν ἀεὶ ἕχαστος αὐτῶν ἔστι περιττός" χαὶ αὖ τὰ 
, “ εὐ ἘΠ , - 

δύο χαὶ τὰ τέτταρα χαὶ ἅπας ὁ ἕτερος αὖ στίχος τοῦ 
- 2 Ὁ ι , “ ᾿ς 

ἀριϑμοῦ οὐκ ὧν ὕπερ τὸ ἄρτιον ὅμως ἕχαστος αὐτῶν 
27 ᾽, 3 , ἘπΞ ΡλῚ 7 - Ν , 

ἄρτιός ἐστιν ἀεί" συγχωρεῖς ἢ οὐ; Πῶς γὰρ οὔκ; ἔφη. 
,ὔ ΄, - 3} ; 

Ὃ τοίνυν, ἔφη, βούλομαι δηλῶσαι, ἀϑρει. ἔστιν δὲ τόδε, 
Ὁ. ᾽, Ὁ ,ὕ τν δ 3) ,ὔ 27 

ὁτι φαίνεται οὐ μόνον ἔἐχεῖνα τὰ ἐναντία ἀλληλα οὐ δε- 
’, 2 Ἀ πο φὰ ΟΣ 57 9 19 ΄ 3 , 5) 3., ἃ 

χόμενα, ἀλλὰ χαὶ ὁσα οὐχ ὁντ ἀλλήλοις ξναντία ἔχει ἀξὶ 
Ὁ) ῃ -" ,ὔ ,ὔ , 

τἀναντία, οὐδὲ ταῦτα ἔοιχε δεχομένοις ἐχείνην τὴν ἰδέαν 
- ἴξε , ᾽ὕ ΘΥ̓ ΒῚ 3 ’, - 

ἢ ἂν τῇ ἐν αὐτοῖς οὔσῃ ἐναντία ἢ, ἀλλ ἐπιούσης αὑτῆς 
2 ὉΧ - ὟΝ 3 ΄ Ν 

ἤτοι ἀττολλύμενα ἢ ὑτιδχχωροῦντα. ἢ οὐ φήσομεν τὰ 
Ψ - 7 ’ »ο- , 

τρία χαὶ ἀπολεῖσϑαι πρότερον χαὶ ἄλλο ὁτιοῦν ττιείσε- 
ς - ’ , ; ; 

σϑαι, πρὶν ὑπομεῖναι ἔτει τρία ὄντα ἄρτια γενέσϑαι; 
Ἢ ς ῃ 2 ΄, 53 ΡΥ τ 

Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὃ Κέβης. ) Οὐδὲ μήν, ἡ δ᾽ ὃς, ἕναν- 
,ὔ “Ψι"9 ᾽ν , Ν ΕῚ 2 27 

τίον γὲ ἔστι δυὰς τριάδι. Οὐ γὰρ οὐν. Οὐχ ἃρα μόνον 
Ἁ »"} Ν 2 ὔ, 2 ς , 2 ’, 27 2 Ν 

τὰ εἴδη τὰ ἑναντία οὐχ υττομένει ἐπιόντα ἀλληλα, ἀλλὰ 
ΔΕ ϑ. Ἀὲ νὲ3 , 9 ς , 2 , 3 ΄, 

χαὶ αλλ ἀττὰ τὰ ἑναντία οὐχ ὑπομένξδι ξττιοντα. “ληϑέ- 
στατα, ἔφη, λέγεις. 

, ἢ τ " 23.ϑ ὦ . πων 5: ὔ 

1.11. Δούλει οὐν, ἢ δ᾽ ὃς, ξὰν οἷοί τ᾽ ὠμεν, ὁρισώ- 
Ω ς Ἔ δένει ΚΖ 5 , Θ..,,.9 3 3} 3 ᾿ 

μεϑα ὁποῖα ταῦτα ἔστιν; Παγυ γε. «ρ οὖν, ἔφη, ὦ Κέ- 
, μ ς ὟΝ ΄ ΄ ΄ 

βης, τάδε εἴη ἂν, ἃ ὃ τι ἂν χατάσχη μὴ μόνον ἀναγχάζει 
᾿ ς - ,ὕ Ξϑς ἐἷλ ! 3 Ἂ ν 2 , 3, -» 

τὴν αὑτοῦ ἰδέαν αὐτὸ ἴσχειν, ἀλλὰ καὶ ἐναντίου [αὐτῷ] 
σ᾽, - , κ ’ ΄, Ξ Χ 
ἃεί τινος; Πῶς λέγεις; Ὥσστερ ἄρτι ἐλέγομεν. οἶσϑα γὰρ 

“ ὉΧ ς “- » , ΄ 2 ᾽ὔ 2 ΣᾺ 

δήπου ὅτι ἃ ἂν ἡ τῶν τριῶν ἰδέα κατάσχῃ, ἀνάγχη αὐτοῖς 
2 ͵ 3 Ξ ΣῊΝ ᾿ ἐν 

οὐ μόνον τρισὶν εἶναι ἀλλὰ χαὶ περιττοῖς. Πάνυ γε. Ἐπεὶ 
᾿ » ΄ , ς , , , ἮΝ, ᾿Ξ 

τὸ τοιοῦτον δή, φαμέν, ἡ ἐναντία ἰδέα ἐχείνῃ τῇ μορφῇ, 
ἀν ΟΝ - 2 , 5.9) ΡΟ ἘΝ; ΚΡ ΟΣ γ 
ἢ ἂν τοῦτο ἀπεργάζηται, οὐδέτιοτ ἂν ἔλϑοι. Οὑ γάρ. 

Ρ] , , ς , , 9 , Χ ΄ ς - 

Ἐἰργάζετο δέ γε ἢ περιττή; Ναί. ναντία δὲ ταύτῃ ἡ τοῦ 

5 συγχωρεῖς ΒΟ: ξυγχωρεῖς ἘΡ | οὐκ ΒΓ), οὐκ ΕἘΡ 6 ἔστι κ 
(ν εἴαϑα) Β; ἔστε (Ε 8 ὃντ᾽ ΒΓΕ; ὄντα Ὁ 10 αὐτοῖς α: 
αὐτῇ ΒΟΒΕ 11 ὑπεκχωροῦντα (, 564 νταὰ ἴῃ τ45. [ οὐ φήσομεν 
ΒΕ: ἀφήσομεν ( 123 πρὶν Ὁ: ποὲὶν ἡ ΒΟ, πρινὴ Ἐὶ | ἔτε α: 
ἔτη Ὁ τ οὐδὲ ΒΕΔ, 566 ὃ 6 χ δι 8 6. Β: οὐ δὴ 90, οὐ δ 1 γε 
οἵη. 16 ἀλληλα --- ἐπιόντα οτη. (, ἴῃ Τηᾶῖρ. 8446. ς 17 ἄλλα 
ἅττα 1) | τὰ οτη. ας] οὐκα. τοῦτ ΒΌΕ: τε 20 ταῦτα ΒΟ) 
ἔστιν Β, ἐστεκ Ὁ: ἐστι (Ε | ἀρ Βς 21 εἴη ἃ: εἴην Ὁ | ἃ ὃ τι Ὁ: 
ὅτι ΒΟΒΕ | ἀναγκάζει Ὀς: ἀναγκάζειν ΒΟΠΕῚ 22 αὑτοῦ Β: αὐτοῦ 
ΓΕ |[ ἴσχειν 46: σχεῖν ΒΟΠΕ [| ἐναντίου ΒΓ): μὴδ᾽ ἐναντίου Ἐ;, εἰ 
δεῖ αὐτῶ τινὸς 5ιιρῖα νϑύβυτμη 844. ο | αὐτῷ ἀεί τινος ΒΟΠΕ, αὐτῷ 
ἀοΙθνι Θέ! Ραμα: αὖ τῳ ἀεί τινος Ροβίθα 146πῈ Θ.4]Π}ΌὈ δῖ, αὐτοῦ 
ἀεέίτινος ἩφΙΠἀοτῇ, αὐτῷ δεῖ τενος (ΔΤΟ]115 ΘΟ της, νας Η. Ομ τηας 
Καιτ, (ὐοτηπηθηΐδῦ 11 Ρ. 56 27 ἢ ἃ: ἡ ΒΟ, ἡ ΠῚ ἀπεργάζεται 1), 
σου. ἃ 28 ἐναντία --- ναί οτῇ. Ὁ, 1Π τηδΥρ. 8Δ46, ο. 
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ἀρτίου; Ναί. Ἐπὶ τὰ τρία ἀρα ἡ τοῦ ἀρτίου ἰδέα οὐδέποτε Ἐ' 
ἥξει. Οὐ δῆτα. “Ιμοιρα δὴ τοῦ ἀρτίου τὰ τρία. μοιρα. 
Ἵνάρτιος ἄρα ἢ τριάς. Ναί. Ὃ τοίνυν ἔλεγον ὁρίσασϑαι, 
σιοῖα οὐχ ἐναντία τινὶ ὄντα ὅμως οὐ δέχεται αὐτὸ ἰτὸ 
ἐναντίον), οἷον γῦν ἢ τριὰς τῷ ἀρτίῳ οὐχ οὖσα ἐναντία 
οὐδέν τι μᾶλλον αὐτὸ δέχεται, τὸ γὰρ ἐναντέον ἀεὶ αὐτῷ 
ἐπιφέρει, καὶ ἢ δυὰς τῷ περιττῷ χαὶ τὸ πῦρ τῷ ψυχρῷ 
χαὶ ἄλλα πάμπολλα --- ἀλλ ὅρα δή, εἰ οὕτως δρίζει, μὴ 
μόνον τὸ ἑναντίον τὸ ἐναντίον μὴ δέχεσθαι, ἀλλὰ χαὶ 
ἐχεῖνο ὃ ἂν ἐπιιφέρῃ τι ἐναντίον ἐχείνῳ, ἐφ᾽ ὃ τι ἂν αὐτὸ 
ἴῃ, αὐτὸ τὸ ἐπιφέρον τὴν τοῦ ἐπιφερομένου ἐναντιότητα 
μηδέποτε δέξεσϑαι. πάλιν δὲ ἀναμιμνήσχου" οὐ γὰρ 
χεῖρον πιολλάχις ἀχούειν. τὰ πέντε τὴν τοῦ ἀρτίου οὐ 
δέξεται, οὐδὲ τὰ δέχα τὴν τοῦ περιττοῦ, τὸ διτλάσιον" 
τοῦτο μὲν οὖν χαὶ αὐτὸ ἄλλῳ κοὐχ ἢ ἐναντίον, ὅμως δὲ 
τὴν τοῦ ττεριττοῦ οὐ δέξεται" οὐδὲ τὸ ἡμιόλιον οὐδὲ τἄλλα 
τὰ τοιαῦτα, [τὸ ἥμισυ," τὴν τοῦ ὅλου, χαὶ τριτημόριον 
αὖ καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα, εὔπτερ ἔχτξι τὲ χαὶ συνδοχεῖ 
σοι οὕτως. Πάνυ σφόδρα χαὶ συνδοχεῖ, ἔφη, καὶ ἕπομαι. 

ΤΥ. πάλιν δή μοι, ἔφη, ἐξ ἀρχῆς λέγε. χαὶ μή μοι 
ὃ ἂν ἐρωτῶ ἀποχρίνου, ἀλλὰ μιμούμενος ἐμέ. λέγω δὲ 

1 ἰδέα 1), βεἃ ἐ δχ δηεπά. 3 ἀνάοτιος (,, 564 ἂν 1ῃ Γ85.; 
ἄρτιος 1), σοτγ. α [ἄρα ΒΟΒῈΕ | ὁρίσασϑαι ΒΟΒΕ: ἐπ τ ον", δεῖν ἃ, 
Ῥτορανι ᾿Μαανὶρ δάνετβ. 1 Ρ- 372; αἱ νϊε Ῥτοΐδξ. 3246 ( εἰ ΕἸΔ4αεΙΪ 
ιρεϑί οἱ Ιἀ]οπη5 ὃ 83 Ρ. 148 4 τὸ ἐναντίον ἸΠΟ]α51: ΒΕΚΊΚΟΓ, 
νις Ηριπηδηη (ΘΟ ΘΔ ΠΤη. ιν ἀμ Ρ-. 88 8 .ὑρίζει ΒΟ: δοίζη ἘΑ 
10 ἐπιφέρη 1), 564 ἡ 6Χ Θ:η6η6. | ἐκείνῳ 4ο] ον] ΠόοΡταθ δάνεθιβ. "1 
Ρ. 151 τι ΒΟΠ: ὅτῳ ΒΕ, ἴῃ εν τὰ ῬΪ αὐτὸ εἰ αὐτὸ τὸ ἐπιφέρον 
ἡβ]θνι Αϑδί τι ἴῃ] ἢ Β, ἡ (Εα, ἢ  | ἐπιφερόμενον αἱ νά οίατ (, 
ἐπιφέρων (515). 12 δέξεσθαι Μϑάν!β Δάνο 5. 1 Ρ. 174 ποί. 1: 5... 
σϑαι ΒΟΒΕ ἀναμμινήισκου Β: ἀναμιμνήσκου ()Ὲ 12 τὰ οτῃ. (, 
844. ς | Ροϑβί ἀρτίου δαϊδοίαπι νο]α ἐδέαν ἩφΙπάοτί 15 μὲν 
οὐν καὶ αὐτὸ ἄλλῳ οὐκ «ἐναντίον ΚΌΠΙΕΥ, νας Θομπαι Καί. (οπ- 
τηθηΐδυ 11 Ρ. 70: μὲν οὖν καὶ αὐτῷ (αὐτὸ Ἐ,, 5ε4 ὁ δχ εηθπά.) ἀλλῳ 
ἐναντίον ΒΟΡΕ, μὴν οὐκ αὐτό τῳ ἄλλῳ ἐναντίον ΘΠ Ραῦτη, μὲν 
οὖν καὶ αὐτὸ ἀλλο ἢ ἐναντίον ἩδΙΠΑΟΥΙ, ΡΙΓΟΡίδθοσυ παρϑι]οη θη ἴῃ 
ΠΠΌΥῚ5 ΟΠ, 5581 Οἵ. 89,13 122,7 162,24 πδι νυ δὲ τὸΒ ΓΟ: οὐδὲ δὴ τὸ 
ἘΡΑΙ τὰ ἄλλα 18) 17 τὸ ἥμισυ Ἰπο]αϑὶς ΜΘ, τὸ ἥμισυ, τὸ ὅλον, καὶ 
μ᾿ ἐπε μόθον Αϑβί, δ νι4β ϑομτηϊαϊ Κιϊί. (οιηπηοπίασ Π Ῥὲ 71 

πῃ ΒΟΡΕ] συνὸ. ΒΟΌ εἴ πιοχ: ξυνδ. ἘΡ εἴ τηοχ 19 σοι. 
πριν ὦ πάνυ ΒΒ, ΠΔΠς ἱπίεγΡαΠοιΙομ πὰ νεῦρα καὶ ξυνδοκεῖ --- ἕπομαι 
10 ἽΠΆΝΕΙΣ δάάρηϑ ΟΟΥΓ. Ὁ 20 μή μοι ΒΟΒΕ: μοι μὴ 21 ὃ ἂν ἐρωτῶ 
ΒΟ. : ὦ ἂν ἐρωτῶ Ἐ,, ἣν ἂν ἐρωτῶ ἀπόκρισιν ἴῃ τηαῖρ. ἃ [ ἀλλὰ 
ΒΓΒΕ, ΕἸ βανὶ Ἰᾶτη ΟοΥπατΐαβ ΘΟΪορ. Ρ. 11: ἀλλὰ ἄλλω 6, ἀλλὰ 
ἄλλο 5ιρτα νϑύϑιμι Δ44. 4, ἀλλ᾽ ἄλλῳ ἴῃ τηαῦρ. ἃ | δὲ ΒΟΘΕ;: δὴ Ὁ 

100 



160 ΠΛΑΤΏΩΝΟΣ 105 

σταρ᾽ ἣν τὸ πρῶτον ἔλεγον ἀπόχρισιν, τὴν ἀσφαλῆ ἔχε χείνην, 
ἐχ τῶν νῦν “λεγομένων ἄλλην ὁρῶν ἀσφάλειαν. εἰ γὰρ 
ἔροιό ιι8, ᾧ ἂν τί ἰἐν τῷ σώματι Ϊ ἑ ἐγγένηται, ϑερμὸν ἐ ἔσται, 

ς οὐ τὴν ἀσφαλῆ σοι ἐρῶ ἀπόχρισιν ἐκείνην τὴν ἀμαϑῆ, ὅτι 
ῳ ἂν ϑερμότης, ἀλλὰ χομιψοτέραν ἐχ τῶν νῦν, ὅτι ᾧ ἂν 
πῦρ᾽ οὐδὲ ἂν -ἔρῃ; ᾧ ἂν σώματι τί ἐγγένηται, γνοσήσει, 
οὐχ ἐρῶ ὅτι ᾧ ἂν νόσος, ἀλλ᾽ ᾧ ἂν πυρετόβ" οὐδ᾽ ᾧ ἂν 
ἀριϑμῷ τί ἐγγένηται, περιττὸς ἔσται, οὐχ ἐρῶ ᾧ ἂν 1 περιτ- 
τότης, ἀλλ᾽ ᾧ ἂν μονάς, χαὶ τἄλλα οὕτως. δλ} ὕρα, εἰ 

ἤδη ἱ ἱχανῶς οἶσϑ᾽ ὃ τι “βούλομαι. “λλὰ πάνυ ἱκανῶς, ἔφη. 
“Ιποχρίνου δῇ, η ὅς, ᾧ ἂν τί ἐγγένηται σώματι, ζῶν 

Ὁ ἔσται; Ὧι ἂν ψυχή, ἔφη. Οὐχοῦν ἀεὶ τοῦτο οὕτως ἔχει; 

Πῶς γὰρ οὐχί; ἢ δ᾽ ὅς. Ἡ ινυχὴ ἄρα ὃ τι ἂν αὐτὴ χατά- 

σχῃ, ἀεὶ ἤχει ἐγ ἐχεῖνο φέρουσα ζωήν; Ἥχει μέντοι, ἔφη. 
Πότερον δ᾽ ἔστι τι ζωῇ ἐναντίον ἢ οὐδέν" Ἔστιν, ἔφη. 
71; Θάνατος. Οὐχοῦν ψυχὴ τὸ ἐναντίον ᾧ αὐτὴ ἐπιφέρει 

ἀεὶ οὐ μή στοτξε δέξηται, ὡς ἐχ τῶν πρόσϑεν ὡμολόγηται; 
Καὶ μάλα σφόδρα, ἔφη ὃ Κέβης. 

1,0. Τί οὖν τὸ μὴ δεχόμενον τὴν τοῦ ἀρτίου ἰδέαν; 
τί γῦν δὴ ταῦτα ὠνομαάζομιεν; “ΐνάρτιον, ἔφη. Τὸ δὲ 
δίκαιον μὴ δεχόμενον χαὶ ὃ ἂν μουσιχὸν μὴ δέχηται; 

Ἑ ἄμουσον, ἔφη, τὸ δὲ ἄδικον. Εἶεν" ὃ δ᾽ ἂν ϑάνατον μὴ 

τι ἀποχρίνου δή --- τ68, τ7 ἐν Ἅιδου 510}. Εοἷοξ. 1, 41, τό 

Ι παρῆν ΟΣ οθει. ΟἽ «ἐκείνην ΒΟΒΡΕ: ἐκείνην ἀλλὴν ἃ 2 δρῶν 
Ρε: ὁρῶ ΒΟΣ 34 ᾧ ἂν Ἐς: ὃ ἂν ΒΟ), ὅταν ΗεηαοτΥ [ ἐν τῷ 
σώματι ἀε]ενι νὄρε]η Ἰῃ εριβίοϊα οὐϊ σα δἀϊεοπὶ ταϊπουὶ ΡΗδοατὶ 
Τυτίοθη51 δαϊπηοία Ρ. 11, νάς Μαανὶρ' δάνευϑβ. 1 Ρ. 83: ἐν τῷ ἀ6- 
1ανιὶ Θίερμδηιϑ [ ϑερμὸν ΒΟΕ: ϑεριὸς νΕΓὈ15 ἐν τῷ σώπατιε 561- 
ναι ΘΟΒΙΘἰ θγπιδ Ποῦ 4 σοι Ι), 564 δὲ ὃχ Ἔπλεπα. Ι ἀμαϑὴ 6: 
ἀληϑὴ Εὶ ΠΕ ᾧ ἂν Ε εἰ πιοχ: ὃ ἂν ΒΩ εἴ πηοχ, ὅταν Ηεϊπάοτῇ οἱ 
ΙΏΟΧ δ ὃ ἂν σώματι ΒΓΙ), ὦ δὲ ἂν σώματι Ἐ,, 564 δὲ εχ Θπη6Π6., 
ὅτι ὡδὲ σώματί ἴῃ ΤΙΔΥΡ. τ᾿: | νοσήσει -:-Ξ ἐγγένηται ΟΙΏ. ΒΟΡ, 1ηῃ 

τηδῦρ.. 844. μά, ὅτι ὡδὲ σώματί --- ἀριϑιεῶ ἴῃ ΠΊΔΓΡ.. δαα. εἰ ὃ ἂν 
σώματί 1ῃ τοχέι Ρυποί!5 ποίαν!ϊί ς δ τὰ ὅτε ᾧ Ἐςά: ὅτι δ᾽ ὈΙ ἀλλ ῳ 
ἘΡ-εἀἄ |[ οὐδ᾽ ᾧ ΕΡςε: οὐδ᾽ δ ἃ 8 ᾧ ἂν ἘΡ εἰ πιοχ: ὃ ἂν ΒΟΡ εἴ 
ΤΊΟΧ, 9 οἴη δὴ ς, 564 εἴη ἴῃ ΓΆ5. 11 δή οτη. 1) ] ᾧ ΕΡ: ὁ ΒΟ 
17) ᾧὁ ΕΒ: ὃ ΒΌ, δε 13 ἡ 1ῃ τα 5. οπη. "ὶ 14 ἐπ᾽ ἐκεῖνο ὈΪ5 
βου ρϑιῦ ε 15 ἢ οὐδέν --- τὸ ἐναντίον οτη. 1), 466. ἃ 16 ψυχὴ 
Β(ΟᾺΕ δίοραβαβ: ἡ ψυχὴ ἃ 19 οὐ» 1ῃ τὰ5. ὴ | βρη πΊ ᾿ηΐθυ- 
Τορδίϊοηΐβ, 404 νι]ρὸ Ροβί οὖν ΤΉΝ Ροϑβὲ ἰδέαν {ΥδηΒΡοβα 
20 νυνδὴ Β, νῦν δὴ Ὁ | ταῦτα ὠνομάζομεν ΒΓ, ταϑεταϊε ΜΟ: 
ὠνομάζομεν ἜΡ, ῬΙΟΡίαγ ταῦτα οἵ. ΑἸΟΙΡ. 1 το (ὶ πρὸς ταῦτ᾽ ἄρα, 
τὸ δίκαιον, τοὺς λόγους ποιήσει εἰ Ἀ14461] Ὀ᾿ρεϑδί οὗἩ Ιάϊοπι5 ὃ 41 
Ῥ.131. {πΠ6 οὐΐ εἰδὴ σΟΙΡΑΓΔΓΘ ΒΌΡΙ͂α 116, 16 134, 14 
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δέχηται, τί χαλοῦμεν; ϑάνατον, ἔφη. Οὐκοῦν ῇ ψυχὴ 
οὐ δέχεται ϑάνατον; Οὐ. ϑάνατον ἄρα ἡ ψυχή; ϑά- 
γατον. Βἶεν, ἔφη" τοῦτο μὲν δὲ ἀποδεδεῖχϑαι φῶμεν" ἢ 
πῶς δοκεῖ; Καὶ μάλα γε ἱχανῶς, ὦ Σώχρατες. Τί οὖν, 
ἢ δ᾽ ὅς, ὦ Κέβης; εἰ τῷ ̓ ἀναρτίῳ ἀγναγχαῖον ἣν ἀνωλέϑρῳ 
εἶναι, ἄλλο τι τὰ τρία ἢ ἀνώλεϑρα ἂν ἢν; Πῶς γὰρ οὔ; 
Οὐχοῦν εἰ χαὶ τὸ ἄϑερμον ἀναγχαῖον ἣν ἀνώλεϑρον. εἶναι, 
ὁπότε τις ἐπὶ χιόνα ϑερμὸν ἐπαγάγοι, ὑτεεξήει ἂν ἢ χιὼν 
οὖσα σῶς χαὶ ἄτηχτος; οὐ γὰρ ἂν ἀπώλετό γε, οὐδ᾽ αὖ 
ὑπομένουσα ἐδέξατο ἂν τὴν ϑερμότητα. Ἀληϑῆ, ἔφη, 
λέγεις. Ὡσαύτως, οἶμιαι, χὰἂν εἰ το ἄψυντον ἀνώλεϑρον 
ἣν, ὁπότε ἐπὶ τὸ πῦρ ψυχρόν τι ἐπήει, οὔπτοτ᾽ ἂν ἄπεε- 
σβέννυτο οὐδ᾽ ἀπώλλυτο, ἀλλὰ σῶν ἂν ἀπελϑὸν ᾧχετο. 
ινάγχη, ἔφη. Οὐχοῦν χαὶ ᾧδε, ἔφη, ἀνάγχη περὶ τοῦ 
ἀϑανάτου εἰπεῖν; εἰ μὲν τὸ ἀϑάνατον χαὶ ἀνωλεϑρόν 
ἔστιν, ἀδύνατον ψυχῇ, ὅταν ϑάνατος ἐπὶ αὐτὴν ἴῃ, ἀτιόλ-- 
λυσϑαι" ϑάνατον μὲν γὰρ δὴ ἔχ τῶν προειρημένων οὐ 
δέξεται οὐδ᾽ ἔσται τεϑνηχυῖα, ὥσπερ τὰ τρία οὐχ ἔσται, 
ἔφαμεν, ἄρτιον, οὐδέ γ᾽ αὐ τὸ περιττόν, οὐδὲ δὴ πῦρ 
ψυχρόν, οὐδέ γε ἡ ἐν τῷ πυρὶ ϑερμότης. ἀλλὰ τί κωλύει, 
φαίη ἂν τις, ἄρτιον μὲν τὸ περιττὸν μὴ γίγνεσθαι ἐπι-- 
ὄντος τοῦ ἀρτίου, ὥσπερ ὡμολόγηται, ἀπολομένου δὲ 
αὐτοῦ ἀντ᾽ ἐχείνου ἄρτιον γεγονέναι; τῷ ταῦτα λέγοντι 
οὐκ ἂν ἔχοιμεν διαμάχεσϑαι ὅτι οὐκ ἀπόλλυται" τὸ γὰρ 
ἀνάρτιον οὐχ ἀνώλεϑρόν ἐστιν" ἐπεὶ εἰ τοῦτο ὡμολόγητο 
ἡμῖν, ῥᾳδίως ἂν διεμαχόμεϑα ὅτι ἐπελϑόντος τοῦ ἀρτίου 
τὸ περιττὸν χαὶ τὰ τρία οἴχεται ἀπιόντα᾽ καὶ περὶ τυρὸς 
καὶ ϑερμοῦ χαὶ τῶν ἄλλων οὕτως ἂν διεμαχόμεϑα. ἢ 
οὔ; Πάνυ μὲν οὖν. Οὐχοῦν καὶ νῦν περὶ τοῦ ἀϑανάτου, 
εἰ μὲν ἡμῖν ὁμολογεῖται χαὶ ἀνώλεϑρον εἶναι, ψυχὴ ἂν 

Ι δέχεται ἘἙ 2 ἄρα Β 4 σώκρατες 1), 564 ε εχ ΕΠ]6Π6. 
5 ἀρτίω 1), ἀναρτίω ἃ) ἀνωλέϊρω 1), 584 ὦ δΧχίτειπα εχ Ἐπιοηά. 
6 τρία ἢ ΒΟα: τρία 1), τρία κ Ε  ἀϑεομον 6, 79. ς: ϑ'εριιὸν 
ΒΟΌΕ σιομδευβ, μὴ ἐθέληι ψυχρὸν 1ῃ Τηδῦσ. ἢ 8 ἐπαγάγοι ΒΌΕ: 
ἐπάγοι (᾿ς, Ῥτορανξ ΗΙγβοῃῖρ, ἐπῆγεν ἨθΙ μου. 9. γε οπη. Ε', Δα α. ε 
το ἐδέξατο ΒΕ τι εἰ ἴῃ τ85. (, εἰκ ΠΤ) τὸν 1) | ἁψυχρον ΔΔΠΠΕ- 
θῆρα. 12 ἐπίοι ΒΕΙκκου | ὦ ἀποσβέννυτο ΤΟ ΘΟΙΙ Η 13 ἀπολ- 
λυτο 1), οοἵἵ. ἃ 14 ὦιδε Β: ὧδε (ΓΕ 17 δὴ οτη. Ὁ 18 δέξεται 
1)5 ςο( ε Ῥοβίβυου εχ δηςηά. 19 αὐ τὸ ΒΕ: αὐτὸ ( |ἰ πῦρ 
Βύ Ε: τὸ πῦρ ε 22 ἀπολομένου ΒΕ): ἀπολλυμένου ἃ, ἀπολ- 
λουμένου ς 25 ἔστι 4),. Οοτῖ. 6 26 ἐμαχόμεϑα 1), σοτΐ. ἃ 
27 τρία σᾶ ἨΥ5ΟΠὶσ 30 καὶ ΒΌΕ: καν ᾿ς 
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ΕΥ̓͂" κ Ὁ ΓΘ ΄ τε Χ 2 ΄ 2 Ν , 

εἴη πρὸς τῷ ἀϑάνατος εἶναι χαὶ ἀνώλεϑρος" εἰ δὲ μή, 
ἄλλου ἂν δέοι λόγου. λλ᾽ οὐδὲν δεῖ, ἔφη, τούτου γε 
ἕγεχα" σχολῇ γὰρ ἂν τι ἄλλο φϑορὰν μὴ δέχοιτο, εἴ γε 

᾿ 2 , 2... Βλ᾿ ν , 

τὸ ἀϑάνατον ἀΐδιον ον φϑορὰν δέξεται. 
101. Ὁ δέ γε ϑεός, οἶμιαι, ἔφη ὃ Σωχράτης, καὶ" 

9 Χ Ν - » 5 7 2) 25ὴ ΄ 2 

αὐτὸ τὸ τῆς ζωῆς εἶδος χαὶ εἴ τι ἄλλο ἀϑαάνατόν ἔστιν, 
΄, 3. ς η ἊἋ , 

παρὰ πάντων ἂν ὁμολογηθϑείη μηδέστοτε ἀπόλλυσϑαι. 
ν , Χ ,2 ΄ , 

Παρὰ πάντων μέντοι νὴ 4 ἔφη ἀνϑρώπων τέ γε καὶ 
5) “- ς 3. 5 ΔΕ τς - ς ΄ . Ν᾿ 9 ᾽ 
ἐτι μᾶλλον, ὡς ἔγῴμαι, τταρὰ ϑεῶν. Ὁπότε δὴ τὸ ἀϑαά- 

Ν 3} ,ὔ ᾽ὔ 2 Ξ᾿;' Χ γ ἄν (Ὁ 7 

γατον χαὶ αϑιαφϑορον ἔστιν, ἀλλο τι τψϑυχὴ ἡ, εἰ ἀϑά- 
, 3 2 7 ὉΝ ἢ 

γατος τυγχάγξι οὖσα, χαὶ ἀνώλεϑρος ἂν εἴη; Πολλὴ 
3 , 2 ΄, 2 ,ὔ 2 ν ν 27 

ἀναγχη. Επιόντος ἄρα ϑανάτου ἐπὶ τὸν ἀνϑρωτπτον τὸ 
Ὶ { ΄, ς "7 3 --.2 7, εἷ 99. Ὁ ͵ 

μὲν ϑνητόν, ὡς ἔοιχεν, αὐτοῦ ἀττοϑνήσχει, τὸ ὃ ἀϑάνατον 
» 3, 7 » - 

σῶν χαὶ ἀδιάφϑορον οἴχεται ἀπιόν, ὑπεχχωρῆσαν τῷ 
, , κ -"» , , 5 , 

ϑανάτῳ. Φαίνεται" Παντὸς μᾶλλον ἄρα, ἑφη, εἰ Κέβης, 
’ ΝῚ ’ὔ Ἁ -- 2 ’ 

τσυχὴ ἀϑάνατον χαὶ ἀνώλεϑρον, χαὶ τῷ οντι ἔσονται 
ς “- ς Χ 2 [4 27 57 " ΄ 

ἡμῶν αἱ ψυχαὶ ἕν ιδου. Οὕὔχουν ἔγωγε, ὦ Σώχρατες, 
Ν » ’ , , - 

ἔφη, ἔχω παρὰ ταῦτα ἄλλο τι λέγειν οὐδέ ττῃ ἀτπτιιστεῖν 
» ΄ 2 3 Κ᾿ , » "» 57 

τοῖς λόγοις. ἀλλ᾽ εἰ δὴ τι Σιμμίας ἢ τις ἄλλος ἔχϑι 
, 3 ; ν Ἄν τ Ω 23 

λέγειν, εὖ ἔχει μὴ χατασιγῆσαι" ὡς οὐχ οἶδα εἰς ὃντιν 
υν ᾽ Ν ΄ Ἁ -»- 

ἂν τις ἄλλον χαιρὺν ἀναβάλλοιτο ἢ τὸν νῦν παρόντα, 
ι “- ͵ ἘΣ , » 5 75 - 

χερὶ τῶν τοιούτων βουλόμενος ἢ τι εἰπεῖν 1) ἀκοῦσαι. 
2 Χ , 9. 50 τὶ ς ᾿ 2. 99 5. Ἃ 3) “ 2 » 
“λλὰ μὴν, ἡ δ᾽ ὃς ὁ Σμιμίας, οὐδ᾽ αὑτὸς ἔχω πῃ ἀπιστῶ 

- , ς ,ὔ -“ Ἅ Ὁ Τῇ 

ἔχ γε τῶν λεγομένων" ὑπὸ μέντοι τοῦ μεγέϑους περὶ ὧν 
΄ Χ , , 3) ΄ 

οἱ λόγοι εἰσίν, χαὶ τὴν ἀνϑρωπίνην ἀσϑένειαν ἀτιμάζων, 
ἀναγχάζομαι ἀττιστίαν ἔτι ἔχειν τταρ᾽ ἐμαυτῷ περὶ τῶν 

, 2 ΄ ΡῚ 57 ,ὕ ς ΄ 

εἰρημένων. Οὐ μόνον γ᾽ ἔφη, ὦ Σιμμία, ὃ Σωχράτης, 
- , 5; , Χ ς ΄ 

ἀλλὰ [ταῦτά τε εὑ λέγεις,] καὶ τὰς ὑποϑέσεις τὰς πρώτας, 
ο ὁπότε δὴ τὸ ἀδιάρϑορον καὶ ἀϑάνατον οἴχεται Ῥῃοῖία 5. ν. ἀδιάφϑο- 

θον 19. 297 Νδρεσ 

Ι τῷ ΒΕΔ, 56 εχ Ἔπιεηᾶ. Β: τὸ (0, ἴῇ πῦρ. Ὁ 3 σχολὴ ΒΚ [ εἴ 
γετὸ ΒΟΕ: εἰ τό γε ἴῃ τηδύρ. Ὁ; εἰ τότε ἀϑανατον καὶ αἴδιον ρϑορὰν 
γρ. 6. Θδέστιν(,, ἐστε Β): ἐστι ΒΕ 8 δί ΒΕ: δῖα ( | ἀνϑρώπω 1), 
ΠΟΥ. α | τέ γεΒΟ Ὲ : γε ϑίερμδηιβ, τε Πθι που. τὸ ἐστιν Ὁ: ἐστι ΒΒ} 
ἄλλό τι Β, ἀλλ᾿ στ (Ὁ) [ἡ οὐχ. Ὁ 13 ἀποϑνήισκει Β: ἀποϑνήσκει (ἘΣ 
15 ἄρα ἔφη ΒΟ); ἔφη ἄρα Ἐ, 18 παρὰ Β9)Ε: περὶ ς 19 σιμι- 
“μίας ΒΟ: σιμμίας ὅδε ἘΡ | ἔχει ΒΟ: ἔχοι Ἐὶ 20 ὅντιν᾽ ἂν ΟἸΠῚ 
ΠΡτοὸ αποάδπη ΒΕΚΚοΥ: ὅντινα ΒΟΕ 21 ἢ τὸν νῦν παρόντα Ἰῃ- 
οἸαϑι: Ηἰγβοῃὶρ | παρόντα ο: περ ὄντα αἱ νϊάείαγ ( 23 ἔχω 

27 2 ΦΒΣ ) ) ΄ 

ΒΟΒΕ; ἔχω ἔτε 6 25 εἰσὶ (ν ΕΥ8.584) ΒΙ): εἰσι (Εὶ | ατεμάζων 
ΒΟΒΕ: οὐκ ἀτιμάζων 1Ἰῃ ταῦ. Ὁ 27 σιμμιία Ἐς, 564 ὠὦ 1ῃ 1ΤΆ5. 
28 ταῦτά τε εὖ λέγεις ἸΠΟ]51 ΗΙΓΒΟΠΙΡ: ταῦτα γε εἰ λέγεις Αϑί ] τε 
ΒΟ) 6: γε Ὁ εἔ αἱ νΙάείαγ ΕἼ ταῦτά τε εὖ λέγεις αῃία ἀλλὰ ἰγῃ5- 
Ῥοϑβιμΐ ( ΟΥ̓ΠΔΙΙ5 Θο]ορ.. Ρ. 12 
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χαὶ εἰ σεισταὶ ὑμῖν εἰσιν, ὅμως ἐπισχεπτέα σαφέστερον" 
χαὶ ξὰν αὐτὰς ἱχανῶς διέλητε, ὡς ἐγῷμαι, ἀχολουϑήσετε 
τῷ λόγῳ, καϑ' ὅσον δυνατὸν μάλιστ᾽ ἀνθρώπῳ ἐπαχολου- 
ϑῆσαι" χἂν τοῦτο αὐτὸ σαφὲς γένηται, οὐδὲν ζητήσετε 
χιεραιτέρῳ. “ληϑῆ, ἔφη, λέγεις. 

ΠΥΗ. Δλλὰ τόδε "Ἷ ἔφη, (ὁ ἄνδρες, δίχαιον διανοη- 
ϑῆναι ὅτι, εἴπτερ ̓  ψυχὴ ἀϑάνατος, ἐπιμελείας δ᾽ δεῖται 
οὐχ ὑπὲρ τοῦ χρόνου τούτου μόνον, ἐν ᾧ κχαλοῦμεν τὸ ζῆν, 
ἀλλ ὑπὲρ τοῦ παντός, καὶ ὃ χίνδυνος νῦν δὴ χαὶ δόξειεν 

ἂν δεινὸς εἶναι, εἴ τις αὐτῆς ἀμελήσει. εἶ μὲν γὰρ ἣν ὃ 
ϑάνατος τοῦ παντὸς ἀπαλλαγή, ὃ ἕρμαιον ἂν ἢν τοῖς κακοῖς 
ἀποϑανοῦσι τοῦ τε σώματος αι ΠΡ ᾿λλάξοτι καὶ τῆς 
αὑτῶν καχίας μετὰ τῆς ψυχῆς" γῦν δ᾽ ἐπειδὴ ἀϑάνατος 
φαίνεται οὖσα, οὐδεμία ὁ ἂν εἴη αὐτῇ ἄλλη ἀποφυγὴ χαχῶν 
οὐδὲ σωτηρία πλὴν τοῦ ὡς βελτίστην τὲ χαὶ φρονιμωτά- 

έ 2 ᾿ Ἁ Β 27 ἊΨ [4 ς Ν 

τὴν γενέσϑαι. οὐδὲν γὰρ ἀλλο ἔχουσα εἰς Αιδου ἢ ψυχὴ 
ἔρχεται τιλὴν τῆς παιδείας τε χαὶ τροφῆς, ἃ δὴ καὶ μέγι- 
στα λέγεται ὠφελεῖν ἢ βλάπτειν τὸν τελευτήσαντα εὐϑὺς. 
ἐν ἀρχῇ τῆς ἐχεῖσε πορείας. λέγεται δὲ οὕτως, ὡς ἄρα 
τελευτήσαντα ἕχαστον ὃ ἑχάστου δαίμων, ὅσπερ ζῶντα 
εἰλήχει, οὗτος ἄγειν ἐπιχειρεῖ εἰς δὴ τινὰ τόπον, οἷ δεῖ 
τοὺς συλλεγέντας διαδικασαμένους εἰς “ιδου πορεύεσϑαι 
μετὰ ἡγεμόνος ἐχείνου ᾧ δὴ προστέταχται τοὺς ἐνϑένδε 
ἐχεῖσε πορεῦσαι" τυχόντας δὲ ἐχεῖ ὧν δεῖ τυχεῖν χαὶ μεί- 
γαντας ὃν χρὴ χρόνον ἄλλος δεῦρο πάλιν ἡγεμὼν χομίζει 
ἐν πολλαῖς χρόνου χαὶ μαχραῖς περιόδοις. »«ἔστι δὲ ἄρα 

6 ἀλλὰ---τϑ8ο, 2τ ἐπάδειν ἑαυτῷ ϑίοὈ. εοἷορ. τ, 41, 58 6 διανοηϑῆναι -- 
το πορείας ΤΑΤΛΌ]ΙΟ, Ῥτοίγερε. ο. 13 Ρ. 204 Κιββϑιίηρ | τὸ εἰ μὲν --- τό γενέ- 
σϑαι Ἰ5ιάογ. Ῥεῖμ5. εριὶβέ. 2, 203 

1 ἐπισκεπτέα ΘΘΆΡΟΥ: ἐπισκεπτέαι ΒΓ ΕΔ, ἐπισκέπτεαι ἢ 2. διέ- 
λητε ΕΡςά: διέληται (ὶ εἴ αἱ νϊάἀδίυγ ΒΙ0, οἵ, 121, 4 ἀκολουϑήσετε 
ΒΟΘΕ, 5εά ε Ἔχίγοιδ ἢ τὰ5. Βσ Ὁ 535 ΔΉ ἘΣ ς | ἐπακολουϑῆσαι 
Ἰποῖασὶς Η βοῆς 4 κἂν 4: καὶ Ὠ᾿[ ζητήσετε ΒΓΕ, 564 ε ΕΧ ΓΘ ΠΊᾶ 
1ῃ τὰ5. (ἢ) 65 κα περαιτέρω Β: περαιτέρω (ὮΕ, Ὁ δὲ ἢ ἘΘΘῚ: 
τόδ᾽ Ἐ  αϑάνατος ΒΟΡ ΙΔτΆΌ]Ιοαι5; Θίοθαριιβ: αϑάνατός ἐστιν 
ἘΡά, «αἱ νἰάς Ν. (. Ρ. 11: 8 χρόνου Β, Ξεα ν ἴῃ ἴᾶ85. [0 δεινὸς 
(ΓΙ ΙΔ] σπιι5, ϑίοθαριϑ: μάλιστα δε οΣ Ε 1] ἀμελήσει ΒΕΙ) ΙΔπ᾿- 
ὈΠΟΒιι5, Θίοθαδιδ: ἀμελήσειεν ἘῸ 12 15. 1). 56 .8. ἘΣ ΕἸΒΘΠΕΙΣΙ 
ἅμ ΒΓΕ: ἅμα 1Ὁ) 13 αὑτῶν Β: αὐτῶν (ΠΕ Ἰ δ᾽' ΒΟΘΕ 1Ὁ,.18 
Πς γουσσπεο δ: ὥσπερ ΕΟ 22 συλλεγέντας ΒΟΏΘΏ : ξυλλεγέντας 
ἘΡ 24 δὲ ΒΟ.: δ᾽ Ε Ι ἐκεῖ ὧν 6: ἐκείνων ὧν ΒΟ εἴ αἱ νϊάἀδίυγ 
ἘΠῚ τυχεῖν ἸΠο] 51: ΗΊΤΟΠΙΡ, αἱ νας Ν, (,, Ρ. 73| κπείναντας (,, 584 
α ἘΧΙΓΕΙἃ ἸΏ 145. 26 χρόνου ΒΟ]: χρόνων 1 

νταντῶν 
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108 ἡ πορεία οὐχ ὡς ὃ Αἰσχύλου Τήλεφος λέγει" ἐχεῖνος μὲν 
γὰρ ἁπλῆν οἶμιόν φησιν εἰς “Ἅιδου φέρειν, ἡ δ᾽ οὔτε ἁπλῆ 
οὔτε μία φαίνεταί μοι εἶναι. οὐδὲ γὰρ ἂν ἡγεμόνων ἔδει" 
οὐ γάρ πού τις ἂν διαμάρτοι οὐδαμόσε μιᾶς ὁδοῦ οὔσης. 
γῦν δὲ ἔοιχε σχίσεις τε χαὶ περιόδους πολλὰς ἔχειν" ἀπὸ κ- 
τῶν ὁσίων τε χαὶ νομίμων τῶν ἐνθάδε τεχμαιρόμενος 
λέγω. ἡ μὲν χοσμία τε χαὶ φρόνιμος ψυχὴ ἕπεταί τε καὶ 
οὐχ ἀγνοεῖ τὰ παρόντα" ἡ δ᾽ ἐπιϑυμητιχῶς τοῦ σώματος 
ἔχουσα, ὕπτερ ἐν τῷ ἔμσεροσϑεν εἴττον, τιερὶ ἐχεῖνο πολὺν 

Β χρόνον ἐπτοημένη χαὶ περὶ τὸν ὁρατὸν τόττον, πολλὰ το 
ἀντιτείνασα χαὶ ττολλὰ παϑοῦσα, βίᾳ χαὶ μόγις ὑττὸ τοῦ 
σπιροστεταγμένου δαίμονος οἴχεται ἀγομένη. ἀφιχομένην 
δὲ οἷπερ αἱ ἄλλαι, τὴν μὲν ἀχάϑαρτον χαί τι σιεττοιη- 
χυῖαν τοιοῦτον, ἢ φόνων ἀδίχων ἡμμένην ἢ ἄλλ᾽ ἄττα 
τοιαῦτα εἰργασμένην, ἃ τούτων ἀδελφά τε χαὶ ἀδελφῶν τς 
ψυχῶν ἔργα τυγχάνει ὄντα, ταύτην μὲν ἅπας φεύγει τὲ 
καὶ ὑτεεχτρέπεται χαὶ οὔτε ξυνέμττορος οὔτε ἡγεμὼν ἐϑέλει 

ςΠ γίγνεσϑαι, αὐτὴ δὲ πλανᾶται ἐν ττάσῃ ἐχομένη ἀττορίᾳ, ἕως 
ἂν δή τινες χρόνοι γένωνται, ὧν ἐλθόντων ὑπὶ ἀνάγχης 
φέρεται εἰς τὴν αὐτῇ τιρέπουσαν οἴχησιν᾽ ἡ δὲ χαϑαρῶς 20 
τὲ χαὶ μετρίως τὸν βίον διεξελϑοῦσα, χαὶ ξυνεμήτόρων 
χαὶ ἡγεμόνων ϑεῶν τυχοῦσα, ᾧχησεν τὸν αὐτῇ ἑἕχάστη 
τόπον προσήχοντα. εἰσὶν δὲ πολλοὶ χαὶ ϑαυμαστοὶ τῆς 
γῆς τόποι, χαὶ αὐτὴ οὔτε οἵα οὔτε ὅση δοξάζεται ὑπὸ 
τῶν περὶ γῆς εἰωϑότων λέγειν, ὡς ἐγὼ ὑπό τινος ττέ- 25 
σεεισμαι. ἢ 

Ὄ ΠὙ1Π|. Καὶ ὃ Σμιμίας, Πῶς ταῦτα, ἔφη, λέγεις, ὦ 

2 ἁπλῆ ςἄ: ἁπλὴ (ἢ 423 γὰρ ἂν ΒΌΕ: γὰρ ( || ἔδει Β 4 οὐ 
γάρ ΒΟ: οὐδὲ γάρ ἘΡ 5 περιόδους ΒΟΕ;: τριόδους )͵οΟΌΓΕα 
δανειβ. 1 Ῥ. 152; (011. ΟἸγΙρΙδα. Ρ. 158 ἘΙΠΟΙΞΏ, ῬΤΟΟΙΪ, ἢ ΣΘπρ. 
[» 7 αἰ ἰοιτθς Ὀϑῆ Ἀν 6 ὁσίων Β(): ϑυσιῶν Ἐ;, ἴὴ τηᾶῖρ. ἃ, 
Θίορδαδιβ, οἷ. ποί. 22 εἰ τό, 32 ἡ μὲν ΒΓΏ: μὲν οὐν ἘΡὰ 5ἴο- 
Ῥδβδιιβ, αἱ νθ τος, 22 εἰ Ν. (, Ρ. 63 | κοσμία τε καὶ ΒΓ()6: κοσμία 
καὶ ἘΠτε καὶ οὐκ ἀγνοεῖ ΒΟΠΕ: τε καὶ οὐκ ἀγανακτεῖ Ἠδιι546 5ρΡ66. 
ΟΥ̓. Ρ. 23, καὶ οὐκ ἀγνοεῖ Ἡεϊλάο 8 δ᾽ ΒΟ.Ε 9 ἔμπροσθεν 
Β, 564 ε δβχίγεπηα ἴῃ Χ88. 13 οἶπεο (οβεῖ πον. ἰδςεΐ. Ρ. 624: οϑε- 
περ ΒΟΘΒῈΕ, οἴἶπερ καὶ ἩδτΙΠεῖη ἴῃ ΕἸΘοἸκα 5. Δ ΠΠη4]. νο]. το (1874) 
Ῥ- 156 14 τοιοῦτον (: τοιουτῶν αΪ ἁτταῖὶ 1) 16 φεύγει κα 
19 ἐλϑόντων ΒΟ) Βίορδειϑβ: ἐξελϑόντων Ἐ,, αἴ νϊάς Ν. (΄. Ρ. 130 
“νάγκης Ἐογϑίεῦ 22 ϑεῶν Ἐπά, ἴῃ τηᾶγρ. Ὁ: ὅσων ΒΟ] 
ῴκησεν ΒΏ: ῴκησε (ΓΕ | αὑτῇ, φιοα ρτγορανὶ Βαϊΐού, Ἐ, 564 αὖ 
Ἰῃ Τὰ5. 23 εἰσὶ (ν 6ταϑα) Β: εἰσὶ (ΠΕ | ϑαυμαστοὶ 1), 564 οἱὲ 
ΒΧ ΟἸΠΘΠΩ͂: 
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Σώχρατες; χερὶ γάρ τοι γῆς καὶ αὐτὸς πολλὰ δὴ ἃ ἀχήχοα, 
οὗ μέντοι ταῦτα ἃ σὲ πείϑει" ἡδέως οὖν ἂν ἀχούσαιμι. 
“λλὰ μέντοι, ὦ Σιμμία, οὐχὶ Τλαύχου τέχνη γέ μοι δοκεῖ 
εἶναι διηγήσασϑαι ἅ Ἢ ἐστίν" ὡς μέντοι ἀληϑῆ, χαλε- 
πώτερόν μοι φαίνεται ἢ χατὰ τὴν Τλαύκου τέχνην, χαὶ 
ἅμα μὲν ἐγὼ ἴσως οὐδ᾽ ἂν οἷός τε εἴην, ἅμα δέ, εἶ χαὶ 
ἡπειστάμην, ὃ ἢ μοι δοχεῖ ὃ 0 ἐμός, ὠ Σιμμία, τῷ μήκχει 
τοῦ λόγου οὐκ ἐξαρχεῖ. τὴν μέντοι ἰδέαν τῆς γῆς, οἵαν 
πέπεισμαι εἶναι, χαὶ τοὺς τόπους αὐτῆς οὐδέν με κωλύει 
λέγειν. “λλ ἔφη ὃ “Σιμμίας χαὶ ταῦτα ἀρκεῖ. “Πέπεισμαι 
τοίνυν, ἢ δ᾽ ὅς, ἐγώ, ὡς πρῶτον μέν, εἰ ἔστιν ἐν μέσῳ τῷ 
οὐρανῷ περιφερὴς οὖσα, μηδὲν αὑτῇ δεῖν μήτε ἀέρος 
πρὸς τὸ μὴ γχεσεῖν μήτξ ἄλλης ἀνάγκης μηδεμιᾶς τοιαύ- 
της, ἀλλὰ ἱκανὴν εἰναι αὐτὴν ἴσχειν τὴν ὁμοιότητα τοῦ 
οὐρανοῦ αὐτοῦ ἑαυτῷ στάντῃ χαὶ τῆς γῆς αὐτῆς τὴν ἰσορ- 
ροπίαν" ἰσόρροπον γὰρ πρᾶγμα ὁμοίου τινὸς ἐν μέσῳ 
τεϑὲν οὐχ ἕξει μᾶλλον οὐδ᾽ ἧττον οὐδαμόσε χλιϑῆναι, 

ὁμοίως δ᾽ ἔχον ἀχλινὲς μενεῖ. πρῶτον μέν, ἡ δ᾽ ὅς, τοῦτο 

πέπεισμαι. Καὶ ὀρϑῶς 78; ἔφη ὃ Σιμμίας. Ἔτι τοίνυν, 
ἔφη, παμμεγά τι ξἶναι αὖτό, χαὶ ἡμᾶς οἰχεῖν τοὺς μέχρι 
Ἡρακλείων στηλῶν ἀπὸ Φάσιδος ἐν σμιχρῷ τινι μορίῳ, 
ὥσττερ περὶ τέλμα μύρμηκας ἢ βατράχους, περὶ τὴν 
ϑάλατταν οἰχοῦντας, χαὶ ἄλλους ἄλλοϑι πολλοὺς ἐν πολ- 
λοῖς τοιούτοις τόποις οἰχεῖν. εἶναι γὰρ πανταχῆ περὶ 

3 ἀλλὰ μέντοι --- τ74,1τ8 ϑεατῶν Ἐλι5ΕΡ. ρΥδερδῦ. ενδῆρ. σὰ, 37 τό ἰσόρ- 
θοπον --- τῦ κλιϑῆναι Ῥτοοΐαβ ἴῃ Τπηδθύτη 281: Ὁ, Ρ. ὅϑτ ϑομπείάεσ [ 2ο πάμ- 

μεγά --- 172, 4 οὐρανῷ Οτῖρ. σοπέγα ( εἰ5. 7, 350, Ρ. 43 Πιοτητηδίζβ ἢ 

Ι γῆς ΒΩ ϑίοραβδιβ: τῆς γῆς Ἐ,, τῆς ἴῃ ΤΉΔΓΕ. δα 4. Ὁ | δὴ ἁ ἀκή- 
κοα ΒΕ: διακήκοα ( 2 ἃ σε ΒΟΌΕ | οὖν ἂν ΒΟΘΕ 3 οὐχὶ 
Ἡεϊπάογί, οἴ. Τὰ]14η. οταΐ. ΠΡ. 67 (: οὐχ ἡ ΒΟΒΕ, οὐχὶ ἡ ἘΠΒΘΡ 5 | 
γέ μοε οτὴ. 1), ροβί Γλαύκου αἀά. ἃ ᾿ δοκεῖ -- τέχνην ΟΤὰ. 1), ἴῃ 
τηΔΓΡ. 866. ἃ 4 γ᾽ Ἐ: δέ γ᾽ Β, δέγ᾽ (, ἄγε ἃ δ᾽ τὴν ΒΟ, 5εά 
τ τὴ τα5. Β, τ Εἴ ῈΣ Ἐϊηθπα. Ο Ὁ Ξὸ ἡγαὶ ΒΟΘΕ: καὶ εἰ Ἐπβερίιϑ, 
ῬτοΡανῖ Ηεἰπάοτε ὃ ἐξαρκεῖ ΒΟ): ἐξαρκεῖ» ἙἘ4 Ἐλι56 115, δ 
ΘῈ Ν: Ος 5. 120 9 πέπεισμαι 1): πέπυσμαι ἃ 12 περιφερὲς 
Ἐ, 564 7, ΒΌΡΓΑ, νΘΥΒΌΓΗ αἀάϊία 14 ἱκανὴν ΒΟ): ἕκαν ήν " ἘΡ| 
αὐτὴν Β(): αὐτήν τε ἘΠ 17 τεϑὲν 1), Ξεα ν Δ44. ἀ] οὐχέξει 1), 
564 χ 6δχ δηθπά. 18 μενεῖ (Ε) Ἰᾶτὴ ΒΕΘΡΠδΠιιΒ Ρτοροβυῖ: μέρει 
ΒΟ] μὲν ΒΕ: μὲν δὴ ἘΌΒΕΡΙα5, μὲν τοίνυν συση 1 Γἰ5 αιΐρα:- 
ἄδαπλ ΒεΚΙκοσ, μος νεὶ {Ππ4 ςοπϑιιθιπάϊποιη Ρ]αϊοηϊοὶ βου  ἢΪ5 
Ῥοβίμ]αγα ρυΐαν! ἨδΙ πο. 20 μέχρι ΒΩ): μέχρις Ἐὶ 22 μύρ- 
μηκας ἢ ἴῃ 5 5Ρ1 ΟΠ 6 Τὴ ̓Π ΘΥΡΟ]ί]Οη15 νοσανιὶ αδϑί 23 ϑάλατταν 
ΒΏ: ϑάλασσαν (ἜΣ, 4αυάτὴ ἰαπηθη ἐουτηδτη ἃ Τππογάϊάς εἰ Ρ]αΐοπα 
ΔΙ πατη 6556 δίαϊαϊε Αδτβ Πιοηγϑῖι5 δρυα Ἐπιϑίδίῃ. 813, 44. δἱ 
Ὑ{06 ΞΟΠΠΟΊΘΘΥ δα ΡῬΙδς, οἶντί, νο]. Σ᾿ Ῥι 21; 0]. 2 Ῥ. 248 
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τὴν γῆν πολλὰ κοῖλα καὶ παντοδαπὰ χαὶ τὰς ἰδέας καὶ 
τὰ μεγέϑη, εἰς ἃ »υνερρυηχέναι τό τε ὕδωρ χαὶ τὴν 
ὁμέχλην χαὶ τὸν ἀέρα" αὐτὴν δὲ τὴν γῆν καϑαρὰν ἐν 
χαϑαρῷ χεῖσϑαι τῷ οὐρανῷ, ἐν ᾧπερ ἐστὶ τὰ ἄστρα, ὃν 
δὲ αἰϑέρα ὀνομάζειν. τοὺς ττολλοὺς τῶν χερὶ τὰ τοιαῦτα 
δἰωϑότων λέγειν" οὗ δὴ ὑποστάϑεην ταῦτα εἶναι χαὶ 
ξυρρεῖν ἀεὶ εἰς τὰ χοῖλα τῆς γῆς. ἡμᾶς οὖν οἰκοῦντας ἐν 
ΠΣ κοίλοις αὑτῆς λεληϑέναι χαὶ οἴεσϑαι ἄνω ἐπὶ τῆς 

γῆς οἰκεῖν, ὥσπερ ἂν εἴ τις ἐν μέσῳ τῷ πυϑμένι τοῦ 
γελάγους οἰκῶν οἴοιτό τε ἐπὶ τῆς ϑαλάττης οἰχεῖν χαὶ 
διὰ τοῦ ὕδατος ὁρῶν τὸν ἥλιον χαὶ τὰ ἄλλα ἄστρα τὴν 
ϑάλατταν ἡγοῖτο οὐρανὸν εἶναι, διὰ δὲ βραδυτῆτά τε χαὶ 
ἀσϑένειαν μηδεττώποτε ἐπὶ τὰ ἄχρα τῆς ϑαλάττης ἀφι- 
γμένος μηδὲ ἑωραχὼς εἴη, ἐχδὺς καὶ ἀναχύψας ἐχ τῆς 
ϑαλάττης εἰς τὸν ἐνθάδε τόπον, ὅσῳ καϑαρώτερος χαὶ 
χαλλίων τυγχάνει ὧν τοῦ παρὰ σφίσι, μηδὲ ἄλλου ἄχη- 
χοὼς εἴη τοῦ ἑωραχότος. ταὐτὸν δὴ τοῦτο καὶ ἡμᾶς 
σεεπτονϑέναι" οἰκοῦντας γὰρ ἔν τινι χοίλῳ τῆς γῆς οἴεσϑαι 
ἐπάνω αὑτῆς οἰχεῖν, καὶ τὸν ἀέρα οὐρανὸν χαλεῖν, ὡς διὰ 
τούτου οὐρανοῦ ὄντος τὰ ἄστρα χωροῦντα" τὸ δὲ [εἶναι 
ταὺὐτόν,] ὑπ᾽ ἀσϑενείας χαὶ βραδυτῆτος οὐχ οἵους τε εἶναι 
ἡμᾶς διεξελϑεῖν ἐπ ἔσχατον τὸν ἀέρα" ἐπεί, εἴ τις αὐτοῦ 
ἐχ ἄχρα ἔλϑοι ἢ πτηνὸς γενόμενος ἀνάτπτοιτο, χατιδεῖν 
κἀν ἀναχύινψψαντα, ὥσπερ ἐνθάδε οἱ ἐκ τῆς ϑαλάττης 
ἰχϑύες ἀναχύττιτοντες ὁρῶσι τὰ ἐνθάδε, οὕτως ἂν τινὰ 
χαὶ τὰ ἐχεῖ χατιδεῖν, χαὶ εἰ ἡ φύσις ἱκανὴ εἴη ἀνέχεσϑαι 
ϑεωροῦσα, γνῶναι ἂν ὅτι ἐχεῖνός ἔστιν ὃ ἀληϑῶς οὐρανὸς 

21 ὑπ᾽ ἀσϑενείας --- 22 ἀέρα Οτΐρ. οοηίτα (ζεἶ5. 7, 352}. 47 ΤιοπηπιδίΖϑ οι Ϊ 
26 καὶ εἰ --- τ73, τ φῶς ᾿άετῃ ]. α-. 

τῶν --- λέγει» ἸΠΟΙτ51: Ἡ]ΓΒΟΙ δ ] τὰ τοιαῦτα Β()6: ταῦτα Ἐὶ 
10 τε ΒΕ: γε Ὁ | [καὶ διὰ τοῦ ϑ)δατος ΠΟ] 58 ἴῃ Υὰ5. ς 13 μη- 
δεπώποτε Β: δὰ μη ἴῃ τηδτξ. δα 4. οὐ Ὁ 17 ἑωρακότος (, 564 ς 
ἴῃ. 185. 20 τὸ δὲ εἶναι ταὐτὸν ΒΓΕ, Βίοραειι5, εἶναι ταὐτὸν 46- 
Ἰεντε Ἀὔοϊκοτί βοὸς. Ρ]δίοη. Ρ. 160: τὸ δὲ εἶναι τοιοῦτον ἨΘΙΠΑΟΤΙ, 
τὸ δ᾽ εἶναι ταἴϊτιον ΗΙΓΒΟΠΙΡ, τὸ δὲ αἴτιον εἶναι ταὐτόν Ψ ΕΓ ΘΠΓΘα 
ΡΙαΐοῃ. ϑίμαϊθη Ρ. 31, τὸ δὲ δεινότατον ΒαΊΚΟΥ, ταὐτὸν αὐ 4065568 
αὐξ αἱ βι]ΠὩΡῚ ἢ ΜΕ] τῷ ταν Ὑνγεθηρδςοῇ Ὀ10]. οτΐ. Χ Ρ. 12, 
τόδε δὲ εἶναι ταὐτόν ϑιΑΠΡαυτη, τὸ δὲ εἶναι ΟἸΪπὶ 5.810 διιπὶ 
22 ἔσχατον ΒΡΕ-ς: ἐσχάτων ( 23 ἐπ᾽ ἄκρα Γ; ἐπὲ τὰ ἄκρα ς] 
ἀνάπτοιτο ΒΟ), 564 ὦ εἴ ο ΡΥΟΥ ἴῃ τὰ5. (; ἀναπτοῖτο ἘΞ 24 ἂν 
Δα 4. 5ίθρμδηιβ: οτὰ. ΒΟΌΕ, δὴ Ἐυδορία5 | ἐνθάδες Β | οἱ --- ἐν- 
ϑάδε οτη. 1), ἴῃ τηαῦρ. δαά. ἃ, 2 κατιδεῖν (᾿, 56 ἐ ῬΥΙΟΥ ἴῃ Τα5.} 
ἀνέχεσϑαι ΒΌΡΕ: ἀνασχέσϑαι 6 27 ὁ ἀληθῶς ΒΩ)6: ὁ ἀλη- 
ϑινὸς Ἐ, 
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χαὶ τὸ ἀληϑῶς φῶς καὶ ἡ ὡς ἀληϑῶς γῆ. ἥδε μὲν γὰρ 110 
ἡ γῆ καὶ οἱ λίϑοι χαὶ ἅπας ὃ τόπος ὃ ἐνϑάδε διερϑαρ- 
μένα ἐστὶν καὶ καταβεβρωμένα, ὥσπερ τὰ ἕν τῇ ϑαλάττῃ 
ὑπὸ τῆς ἅλμης, καὶ οὔτε φύεται οὐδὲν ἄξιον λόγου ἐν 
τῇ ϑαλάττῃ, οὔτε τέλειον, ὡς ἔπος εἰστεῖν, οὐδέν ἔστι, 
σήραγγες δὲ καὶ ἄμμος: χαὶ πηλὸς ἀμήχανος καὶ βόρβοροί 
εἶσιν, ὅτεου ἂν καὶ ἢ γῆ ῇ; χαὶ πρὸς τὰ σπταρ᾽ ἡμῖν κάλλη 
χρένεσϑαι οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν ἀξια" ἐχεῖνα δὲ αὐ τῶν πιαρ᾽ 
ἡμῖν σολὺ ἂν ἔτι σελέον φανείη διαφέρειν. εἰ γὰρ δεῖ 
καὶ μῦϑον λέγειν, ἄξιον ἀχοῦσαι, ὠ Σιμμία, οἷα “τυγχάνει 
τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ὑπὸ τῷ οὐρανῷ ὄντα. “ὶλλὰ μήν, ἔφη ὃ 
Σιμμίας, ὦ Σώχρατες, ἡμεῖς γε τούτου τοῦ μύϑου γδέως 
ἂν ἀχούσαιμεν. 

11 Χ. “έγεται τοίνυν, ἔφη, ὦ ἑταῖρε, πρῶτον μὲν 
εἶναι τοιαύτη ἡ γῆ αὐτὴ ἰδεῖν, εἴ τις ἄνωϑεν ϑεῷτο, 
ὥστιερ αἱ δωδεχάσκυτοι σφαῖραι, ποικίλη, χρώμασιν 
διειλημμένη, ὧν χαὶ τὰ ἐνϑάδε εἶναι χρώματα ὥσπερ 
δείγματα, οἷς δὴ οἱ γραφεῖς καταχρῶνται" ἐχεῖ δὲ πᾶσαν 
τὴν γῆν ἔχ τοιούτων εἶναι, χαὶ πολὺ ἐ ἔτι ἐχ λαμτιροτέρων 
καὶ καϑαρωτέρων ἢ τούτων τὴν μὲν γὰρ ἁλουργῆ εἶναι 
χαὶ ϑαυμαστὴν τὸ κάλλος, τὴν δὲ χρυσοειδῇ, τὴν δὲ ὅση 
λευχὴ γύψου ἢ χιόνος λευχοτέραν, χαὶ ἔκ τῶν ἄλλων 
χρωμάτων συγχειμένην ὡσαύτως, χαὶ ἔτε πλειόνων χαὶ 
καλλιόνων ἢ ὅσα ἡμεῖς ἑωράχαμεν. καὶ γὰρ αὐτὰ ταῦτα 
τὰ χοῖλα αὐτῆς ὕδατός τε χαὶ ἀέρος ἔχτιλεα ὄντα, χρώ- 
ματός τι εἶδος τταρέχεσϑαι στίλβοντα ἐν τῇ τῶν ἄλλων 

6 σήραγγες --- ἀμήχανος ὙΠοπι. Μαρίβίευ 5. ν. ψάμμος Ρ. 405 Β. 

Ι τὸ ἀληϑῶς ΒΟΘΒΕ: τὸ ἀληϑινὸν Ὁ ἘπΒΕΡΙα5 | ἥδε Ῥ: ἤδη Β 
3 ἐστὶ» Β1): ἐστὲ (ΕΒ | καταβεβορωμένα ο: κατα ( 4 ὑπὸ τῆς - 
ϑαλάττῃ οτη. (᾿, ἴῃ τηᾶγρ'. Δα 4, ο, Ὀ15 βουιρϑίς 1), οοΥτ. 4] ἄξιον. λό- 
γου οὐδὲν ς Ἐπ5ΕΡΪα5 6 σήριγγες Ἐ;, ΠΟΙ. 6 ἅμμος Β 7 ἡ γῆ 
ΒΟΒΕ Ἐπβοριὰ5 9 πολὺ 6: πολλοῦ ΒΟ δὲ αἱ νἱἀοίαν Ἐ 
10 λέγειν ΒΓ): λέγειν καλὸν καὶ ἘΡ, λέγειν καλὸν ϑίοθαδιι5, τὐυϑο- 
λογεῖν καλὸν ἘΠ5ΘΌΙΙ5.| ὦ σιμε κα ἕα Β, 564 με 1 785.,) ὦ κασιμία (,, 
564 σε εχ 6ῃηθηά., ὦ σιμμία 1), 584 σίμ 6Χ δπηθη. τ αὐτὴ Επ56: 
Ῥῖα5: αὕτη ΒΟΡΕ ] εἴτις ἘΡ-ς: ἥτις ΒΟΡ 1 ϑεῷτο οτὴ. Ε, δαά. 6, 
ϑεῷτο ἂν ((Ὀ) εἴ αἱ νἸἀςξίυγ Β, ϑεῷτο αὐτὴν ᾿᾿ 16 σφαῖραι : 
σφαίρα 1) | ποικίλη αἱ νἱάδτυν (; ποικίλοις ς Βίοβθαειιδ, τϑοθρὶΐ 
Ἠεϊηάοτί χρώμασιν Β, χοώμκμασικπ 1): χρώμασι (Ε 18 δὴ (, 564 
ἢ ΕΧ 6ῃ]6 πᾶ. 21 καὶ ϑαυμαστὴν (ν Δ44. 4) ΒΟΒΕ: ϑαυμαστὴν 
ε ΕπϑοΌϊι5 22 λευκὴ [), 564 ἢ 6Χ επιοηά. Ι τῶν ἄνω χρωμάτων 
Μαεάρτιβ 23 συγκειμένην ΒΟ: ξυγκειμένην ἘΠ | ἔτε ΕΒ: ἐπὶ 
(Ὁ εἴ υἱ νϊάείγ ΒΒ 25 ἔκπλεα Β.): ἔμπλεα ([Ὲ 426 παρέχεσϑαι 
Ἐ,, ἰῇ τηδῦρ. Ὁ: παρέχεται ΒΟ) 



111 

114 ΠΛΑΤΏΩΝΟΣ 111 

χρωμάτων ποικιλίᾳ, ὥστε ἕν τι αὐτῆς εἶδος συνεχὲς στοι- 
κίλον φαντάζεσϑαι. ἐν δὲ ταύτῃ οὔσῃ τοιαύτῃ ἀνὰ λόγον 
τὰ φυόμενα φύεσϑαι, “δένδρα τε χαὶ ἄνγϑη χαὶ τοὺς χαρ- 
πούς" χαὶ αὖ τὰ ὄρη ὡσαύτως χαὶ τοὺς λέϑους ἔχειν ἀνὰ 
τὸν αὐτὸν λόγον τὴν τε λειότητα χαὶ τὴν διαφάνειαν χαὶ 
τὰ χρώματα χαλλίω" ὧν χαὶ τὰ ἐνθάδε λιϑίδια εἶναι 
ταῦτα τὰ ἀγαπώμενα μόρια, σάρδιά τε χαὶ ἰάσπιδας 
χαὶ σμαράγδους χαὶ πάντα τὰ τοιαῦτα᾽ ἐχεῖ δὲ οὐδὲν ὃ 
τι οὐ τοιοῦτον εἶναι χαὶ ἔτε τούτων χαλλίω. τὸ δ᾽ αἴτιον 
τούτου εἶναι, ὅτι ἐχεῖνοι οἱ λίϑοι εἰσὶ καϑαροὶ χαὶ οὐ 
χατεδηδεσμένοι οὐδὲ διερϑαρμένοι: ὥσπερ οἱ ἐνθάδε 
[ὑπὸ σηπεδόνος καὶ ἅλμης ὑπὸ τῶν δεῦρο ξυνερρυηχό- 
των, ἃ καὶ λίϑοις καὶ γῇ χαὶ τοῖς ἄλλοις ζῴοις τε καὶ 

φυτοῖς αἴσχη τὲ χαὶ γόσους παρέχει. τὴν δὲ γὴν αὑτὴν 
χεχοσμῆσϑαι τούτοις τε ἅπασι χαὶ ἔτι χρυσῷ χαὶ ἀργύρῳ 
χαὶ τοῖς ἄλλοις αὖ τοῖς τοιούτοις. ἐχφανῆ γὰρ αὑτὰ 
γεερυχέναι, ὄντα ττολλὰ τιλήϑει χαὶ μεγάλα χαὶ πολλαχοῦ 
τῆς γῆς, ὥστε αὑτὴν ἰδεῖν εἶναι ϑέαμα εὐδαιμόνων ϑεα- 
τῶν. ζῷα δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῇ εἶναι ἄλλα τε τιολλὰ χαὶ ἀνϑρώ- 
πους, τοὺς μὲν ἐν μεσογαίᾳ οἰχοῦντας, τοὺς δὲ στερὶ τὸν 
ἀέρα, ὥσττερ ἡμιεῖς σεερὶ τὴν ϑάλατταν, τοὺς δ᾽ ἐν γήσοις 
ἃς περιρρεῖν τὸν ἀέρα πρὸς τῇ ἠπείρῳ οὔσας καὶ ἑνὶ 
λόγῳ, ὸ παρ᾽ ἡμῖν τὸ ὕδωρ τε καὶ ἢ ϑάλαττά ἔστι πρὸς 
τὴν ἡμετέραν χρείαν, τοῦτο ἐχεῖ τὸν ἀέρα, ὃ δὲ ἡμῖν 

2 ἀνὰ --- 3 φύεσϑαι ῬοΙτικ Οποπι. 2, ττ8 

Ι συνεχὲς Β(.: ξυνεχὲς ἘΠ, ξυνεχὲς καὶ Τ᾿ 5 6 ΌΙτ5 2 ἀνὰ λό6- 
γον ἘἸΒΟΠΕΥΙ: ἀνάλογον ΒΟΕ 3 ἄνϑη ΒΟΠΕ; ἄλση 1ῃ τηδῦρ. Ὁ 
5 τήν τε λειότητα Ἐὰ εἰ αἱ νϊἀείζατ Ὀς, ΕἸβοῖπ5: τὴν τελειότητα 
( εἴ υἱ νϊάείυγ Β  ἀσπιδας (, ΠΟΥ. 6 9 οὐ Β(: μὴ Ε, 
1η τηδῦρ. Ὁ | καλλίω ΒΟΒΠΕ: »Ῥτιδοϑίαϊ κάλλιον ἃ ἘἸοῖπο το ἀϊζαμη “ 
Ἡεϊηάοτί, τεσεριῖ ΒΕΚΚΚοΥ 12 ὑπὸ σηπεδόνος καὶ ἅλμης ἀο]ονὶξ 
Ἠ!τβοηῖρ ῬΗΪος. ΝΟ]. τὸ (1855) Ρ-. 189, ν]άς (θεῖ νᾶγ. 1δοΐ. Ρ. 231| 
σηπεδόνος (, 564 ὁ εχίγοιηδ Ἶῃ τα5. [ ὑπὸ τῶν ΒΟΒΡΕ: καὶ τῶν ΟἸΠΠ 
ἘΛπΙ56 10 ΟἹ τη Αϑβί, ὑπό τε τῶν ἨδΙηΔοΥΐ, καὶ ὑπὸ τῶν ΕἸΒΟΒΕΓ, ἀτιὸ 
τῶν 5.4] αυτη, τῶν ΝΥ γιςθηθ8οἢ | ξυνερρυηκότων ΒΕ: ἐξερουη- 
κότων ( 13 λίϑοις ΒΟΒΕ" τοῖς λέϑοις Ρ Ι γῆ ΒΟΒΕ: τῇ γῆ Ό] 
ζώιοις Β: ζώοις (ΕΚ 15 χουσῷ καὶ ΒΟΠΕ; χρυσῷ τε καὶ Ὁ 
16 τοιούτοις οτῇ. 1), 444. ἃ 17 πολλαχοῦ ΒΟΒΡΕ: πανταχοῦ 6 
19 ζῶια ΒΙ): ζῶα (ΓΕ δ᾽ ἐπ᾿ ΒΕ): σ΄ ἐπ᾿ (10 1 αὐτῇ ΒΟ, ταϑεϊεσιε 
Ἡφτμηδπη: αὐτῆς Ἰεσεραίαν αηΐθ ΗΘ ΠΊΔΠΠΙΙΠῚ 20 μεσογαίω (, 
ΘΟΕ Ο, .21 ϑάλαυσαν Ε, 5βἀ πιοχ ϑάλαττα, να 50Γ8 171,23 | δ᾽ ἐν 
ΒΟΕ 22 ἡπείρα; ἢ), 564 ὦ 6Χ 6Π16Π6. 23 ὃ παο᾿ ἡμῖν Ηϊτ- 
50ῃϊρσ: ὅπερ ἡμῖν ΒΟΘῈΕ οἕ ΒΡΓα 144,23 τ08,..21 ὕδωρ τε καὶ 
ΒΕ: ὕδωρ καὶ ὩΪ [Δ]1οΥ ( || ἐστεκ 1) 24 ἀπίδ τὸν ἀέρα ᾿ῃῖοτ- 
οἰ 1556 εἶναι ρυίανι Ηδιηάογί, αἵ νά Ν, (, Ρ. 33 εἴ βιρτα 116, 6 
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κὐν ἀήρ, ἐκείνοις τὸν αἰϑέρα. τὰς δὲ ὥρας αὐτῆς κρᾶσιν 
ἔχειν τοιαύτην, ὥστε ἐχείνους ἀνόσους είναι χαὶ χρόνον 
τὲ ζῆν πολὺ πλείω τῶν ἐνθάδε, χαὶ ὄψει καὶ ἀχοῇ καὶ 
φρονήσει χαὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις ἡμῶν ἀφεστάναι τῇ 
αὐτῇ ἀποστάσει, ἥττερ ἀήρ τὲ ὕδατος ἀφέστηχεν χαὶ 
αἰϑὴρ ἀέρος πρὸς καϑαρότητα. χαὶ δὴ χαὶ ϑεῶν ἄλση 

τὲ καὶ ἱερὰ αὐτοῖς εἶναι, ἐν οἷς τῷ ὄντι οἰχητὰς ϑεοὺς 
εἶναι, καὶ φήμας τὲ χαὶ μαντείας χαὶ αἰσϑήσεις τῶν 
ϑεῶν χαὶ τοιαύτας συνουσίας γίγνεσθαι. αὐτοῖς πρὸς 
αὐτούς" χαὶ τόν γε ὕλέον. καὶ σελήνην χαὶ ἄστρα ὁρᾶσϑαι 
ὑπ αὑτῶν οἷα τυγχάνει ὄντα, χαὶ τὴν ἄλλην εὐδαιμονίαν 
τούτων ἀχόλουϑον εἶναι. 

τΞ ΄ ν -» ΄ Υ 

1,Χ. Καὶ σλην μὲν δὴ τὴν γῆν οὕτω πεφυχέναι καὶ 
τὰ περὶ τὴν γῆν" τόπους δ᾽ ἐν αὐτῇ εἶναι χατὰ τὰ ἔγχοιλα 
αὑτῆς χύχλῳ τιερὶ ὅλην πολλούς, ποὺς μὲν βαϑυτέρους 
χαὶ ἀναπετταμένους μᾶλλον 1 ἢ ἐν ᾧ ἡμιεῖς οἰκοῦμεν, τοὺς 
δὲ βαϑυτέρους ὄντας τὸ αὑτῶν χάσμα ἔλαττον ἔχειν τοῦ 
γχαρ᾽ ἡμῖν τόπου, ἔστι δ᾽ οὺς καὶ βραχυτέρους τῷ βάϑει 
τοῦ ἐνθάδε εἶναι καὶ πιλατυτέρους" τούτους δὲ πάντας 
ὑχιὸ γῆν εἰς ἀλλήλους συντετρῆσϑαί τε πολλαχῇ καὶ κατὰ 

΄, 2 Ἷ , Ὧ 

στενότερα χαὶ δυὑρύτερα, χαὶ διεξόδους ἔχειν, ἢ πολὺ μὲν 
“ ὭΣ Ὁ 3 ,ὔ 2 Ρ] ΄ “ ΕΝ - 
υδωρ ῥεῖν ἐξ ἀλλήλων εἰς ἀλλήλους ὡσπερ εἰς χρατῆρας, 
χαὶ ἀενάων ποταμῶν ἀμήχανα μεγέϑη ὑπὸ τὴν γῆν καὶ 
ϑερμῶν ὑδάτων χαὶ ψυχρῶν, πολὺ δὲ πῦρ χαὶ πυρὸς 

’, Ν ς -- - 

μιιδξγάλους ποταμούς, πολλοὺς δὲ ὑγροῦ πηλοῦ καὶ χαϑα- 

1 ὁ δηΐβ ἀήρ οτη. ΒΟ Βίοθβειιβ, δὴ ἀήρ Ἰθρεηάμμη  ἐκείς- 
γνοιβ ΒΕ): τοῦτο ἐκεῖ Ἐ} αὐτῆς ΒΟΒΕ Θ(ΟΡΔΘΙ5, Ρτοραν ΗΙΓΒΟΠΙΡ: 
αὐτοῖς ἀα[κοάσιν (1) 4 φρονήσει ΒΟΕ δίορδειιβ: ὀσφρήσει « ΠΕ 
ἔργο αυοάδτῃ Ἠοϊηάογί, αἱ οἴ. 46 τβρ. Π ρ. 367 ( 5. ἧπερ 
ἘΡΟοά: εἴπερ 10) εἰ αἵ νἱάξτυν ΒΟ Ι ἀφέστηκεν Β, ἀφέστηκεκ 1): ἀφέ- 
στηκε (Ἐ, Ὃ ἄλση τε (1), 564 ητε δχ βιηηθηα. Ὦ: ἄλση τε Β, ἕδη τε 
γ9.6, 4ποα ΙΕ6ρΊ]5568 νἀ δίυγ ᾿ἴδτι ΤΙΠΊδΕι15, σα1π|5 ἱπξθυργθίδεο δ 15} 15}} 
ξδος ἴῃ ππης 5ο]υτη Ἰοσμππι ΡΙαϊοπίοιπι «ιδάτεϊ οσυνουσίας ΒΟ): 
ξυνουσίας ἘῸ | γίνεσθαι ΒΚ 10 ὁρᾶσϑαι ΒΟΕ;: ϑεωρεῖσϑαι Ἰῃ. 
τηδῦρ. ἢ 12 τούτω» Ῥιηςί]5 ποίδίαπι ἴῃ Εὶ 15 τοὺς μὲν -- 
οἰκοῦμεν οΤη. 1), ἴῃ τηαγρ. δα. ἃ 17 δὲ 6Χ Θπη6Π4. Π) | τὸ αὑτῶν 
χάσμα ΜΘ, νἱάς ϑιαα!θη Ρ. 60: τὸ χάσμα αὐτοὺς ΒΕ, τὸ χάσμα 
αὐτῶν (, τὸ χάσμα αὑτῶν Ἠεϊηάοτί, αἱ νϊάς Τιχίοεδηβοϑ δά (τδίυὶ!. 
429 Β 19 τοῦς" Εἰ 20 καὶ απηία κατὰ 40ε6556 νο]α Ηρδηάοτῇ 
21 στεγότερα Β, νἱάθ Εἰγτηο]08:. ΤΠΔΡ ΤΩ Ρ. 275 στενότατος καὶ 
κενότατος, ἅπερ φασὶν ἀπὸ τοῦ στει»05 καὶ και» ὃς γεγονέναι εἰ Βεκκ. 

ΔΠΘΟα.νΟΙ. 3Ρ: 1286: στεν ὠτερα (Ἰ) ἘῈΡ | ἣι 6Χ ΘΠ] ΘΠ. Β: ἡ Εα, ἡ Σ 
ἢς 423 καὶ (0, ἴῃ τ85. Ε: ἐξ ἴῇ ταβ. Β | ἀενάων Β: ἀεννάων 570) 
25 πολλοὺς δὲ ΠΟΥ 5 ἴῃ τηδῖρ, δα. "ἢ καϑαρωτέρου ΒΟΠΕ: 
καϑαρωδεστέρου Ἰῃ τηᾶῖρ. Ὁ 

( 

1) 
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Ἑ ρωτέρου χαὶ βορβορωδεστέρου, ὥσπερ ἐν Σικελίᾳ οἵ πρὸ 
τοῦ ῥύαχος πηλοῦ ῥέοντες ποταμοὶ χαὶ αὐτὸς ὃ ῥύαξ. 
ὧν δὴ χαὶ ἑκάστους τοὺς τόπους πληροῦσϑαι, ὡς ἂν 
ἑχάστοις τύχῃ ἑχάστοτε ὴ πτεριρροὴ γιγνομένη. ταῦτα δὲ 
πάντα χιγνεῖν ἄνω καὶ κάτω ὥσττερ αἰώραν τινὰ ἐνοῦσαν - 
ἐν τῇ γῇ" ἔστι δὲ ἄρα αὕτη ἡ αἰώρα διὰ φύσιν τοιάνδε 
τινά. ἕν τι τῶν χασμάτων τῆς γῆς ἄλλως τε μέγιστον 

112 τυγχάνει ὃν χαὶ διαμπερὲς τετρημιένον δ ὅλης τῆς γῆς, 
τοῦτο ὅττερ Ὅμηρος εἰσίξ, λέγων αὐτὸ 

τῆλε μάλ᾽ ἣχι βάϑιστον ὑχυὸ χϑονός ἔστι βέρεϑρον" 10 
ὁ χαὶ ἄλλοϑι χαὶ ἐχεῖνος χαὶ ἄλλοι τιολλοὶ τῶν ποιητῶν 
Τάρταρον κεχλήχασιν. εἰς γὰρ τοῦτο τὸ χάσμα συρρέουσί 
τε πάντες οἱ ποταμοὶ χαὶ ἐχ τούτου πάλιν ἔχρέουσιν" 
γίγνονται δὲ ἕχαστοι τοιοῦτοι δὲ οἵας ἂν χαὶ τῆς γῆς 
δέωσιν. Υ δὲ αἰτία ἐστὶν τοῦ ἐχρεῖν τὲ ἐντεῦϑεν χαὶ τῷ 

Β εἰσρεῖν πάντα τὰ δεύματα, ὅτε στουϑμένα οὐχ ἔχει οὐδὲ 
βάσιν τὸ ὑγρὸν τοῦτο. αἰωρεῖται δὴ καὶ χυμαίνει ἄνω 
χαὶ χάτω, χαὶ ὃ ἀὴρ καὶ τὸ πνεῦμα τὸ περὶ αὐτὸ ταὐτὸν 
ποιεῖ" ξυνέτεεται γὰρ αὐτῷ καὶ ὅταν εἰς τὸ ἐχεέχεινα τῆς 
γῆς ὁρμήσῃ καὶ ὅταν εἰς τὸ ἐχοὶ τάδε, χαὶ ὥσπερ τῶν 530 
ἀνατιγεόντων ἀεὶ ἐχτινεῖ τε χαὶ ἀναπνεῖ δέον τὸ πνεῦμα, 
οὕτω χαὶ ἐχεῖ ξυναιωρούμενον τῷ ὑγρῷ τὸ πνεῦμα δεινούς 
τινας ἀνέμους χαὶ ἀμηχάνους παρέχεται καὶ εἰσιὸν χαὶ 

ς ἐξιόν. ὅταν τε οὖν ὑπτοοχωρήσῃ τὸ ὕδωρ εἰς τὸν τόπον 
τὸν δὴ κάτω χαλούμεγον, τοῖς χατ᾽ ἐχεῖνα τὰ ῥεύματα διὰ 25 
τῆς γῆς εἰσφρεῖ τε καὶ τιληροῖ αὐτὰ ὥστιερ οἱ ἐπαντλοῦν- 

! 

͵ 

το τῆλε --- βέρεϑρον Ἡοπιοτ. 1]. 8, τά 

2 ῥέοντες ΒΟΕ: ζέοντεβ ΝΑΟΥ͂ Οὔ 5. ΟΥ̓. Ρ. 16 (ς0}]. 1134 
3 ἑκάστους ΒΟΌῈΕ 5ίοΡβαδιιβ; ἐκείνους ἩδΥγηδηη | ὡς Θ[ΔΠΡδιπ, οἔ. 
(τδίυ!. 424 Ε: ὧν ΒΟΒΕ | ἂν οπι. 19), 844. ἃ 4 τύχη (,, τύχοι ς 
γ ἄλλως --- γῆς ἴῃ τηαῖρ. Ε΄ 8 τετρημμένον Ἐ, 10 ἦχιε ( ΠΟΥ. ας 
12 ἘΠΕ " Σὐσὶ 0, οοττ. ἃ [ γὰρ Β9Ε: γάρ τοι, 404 τεςθρὶς Ηείη- 
ἀοτῖ, (, 564 οἐ ἴῃ 145. Ϊ συρρέουσί ΒΓΕ; εἰσρέουσί ΗΠ] ΓΒΟ Πρ: 
13 πάντες Ἐ', 5684 γρ. πάλιν 5ΈΡΤΑ ΥΘΥΒΙ1ΠῚ δἀάϊίατη | ἐκρέουσιν Β, 
ἐχρέουσιΣ ΠΕ ἐκοέουσι (Ἐ 14 οἴας Β τς δὲ ΒΟΒῈΕ ἐστὶ 
(ν Ἔτα58) Β]0: ἐστι (Ε || ἐκορεῖν Ἐὶ 17 δὴ Β90Ε: δὲς | κυμαΐνει 
ζ, 564 εἐὲ εχ 6πη6η4. 18 καὶ δηία ὃ οἵη. (, δά. ς | αὐτὸ Ἠείη- 
ἄοτε: αὐτὸν ΒΓΕ 19 ἐπέκεινα ΒΟΠΕ οἴ, ΠΟ ΘΟ 6] πηθηΐ. 
Ῥδίμοϊορ. 1. 604 22 τὸ ὑγρῶ ς τῶ ὑγρῶ ς | τὸ 1), 564 ὁ εΧ 
ΘΠΊ6η6. 24 οὖν ΒΟ) δίορδδιιβ: οὐ», ὁρμῆσαν ΕΡα 25 τοῖς 
ΒΟΒῈΕ: τότε Ζβιῃς, ΡΓοΡ αν] γνγιίθηρδςῇ; τοῖς εἰ δέὰ ἀε]αντ Αϑι| 
κατ᾿ ἴῃ τὰ5. ΕΞ 426 εἰσφρεῖ Μαανὶρ δάνοῖϑ. 1] Ρ. 373: εἰσρεῖ ΒΟΠΕ! 
ἐπατλοῦντες Ὁ 



1ΙΟ 

15 

20 

118 ΦΑΙΔΩΝ 17} 

τες᾿ ὅταν τε αὖ ἐχεῖϑεν μὲν ἀττολίπῃ, δεῦρο δὲ ὁρμήσῃ, 
τὰ ἔἐνϑάδε πληροῖ αὖϑις, τὰ δὲ πληρωϑέντα ῥεῖ διὰ τῶν 
ὀχετῶν χαὶ διὰ τῆς γῆς, χαὶ εἰς τοὺς τόπους ἕχαστα ἄφι- 
χγούμενα, εἰς οὺς ἑχάστους ὁδοποιξεῖται, ϑαλάττας τε χαὶ 
λίμνας καὶ ποταμοὺς καὶ χρήνας ττοιεῖ" ἐντεῦϑεν δὲ πάλιν 
δυόμενα κατὰ τῆς γῆς, τὰ μὲν μαχροτέρους τόπους ττερι- 
ελϑόντα χαὶ σπιλείους, τὰ δὲ ἐλάττους καὶ βραχυτέρους, 
πάλιν εἰς τὸν Τάρταρον ἐμβάλλει, τὰ μὲν πιολὺ "κατωτέρω 
ἢ ἑπηντλεῖτο, τὰ δὲ ὀλίγον" πάντα δὲ ὑττοχάτω εἰσρεῖ 
τῆς ἐχροῆς. καὶ ἔνια μὲν καταντικρὺ ἡ ἐξέττεσεν εἰσρεῖ, 
ἔνια δὲ κατὰ τὸ αὐτὸ μέρος" ἔστι δὲ ἃ πταντάττασιν χύχλῳ 
περιελϑόντα, Τὶ ατταξ ἢ καὶ τελεονάχις ττεριδλιχϑέντα τεερὶ 
τὴν γῆν ὥσπερ οἱ ὄφεις, εἰς τὸ δυνατὸν χάτω χαϑέντα 
πάλιν ἐμβάλλει. δυνατὸν δέ ἔστιν ἑχατέρωσε μέχρι τοῦ 
μέσου καϑιέναι, πέρα δ᾽ οὔ" ἄναντες γὰρ πρόσω ἀμφο- 
τέροις τοῖς δεύμασι τὸ ἑκατέρωϑεν γίγνεται μέρος. 

ἘΌΧΕ. Τὰ μὲν οὖν δὴ ἄλλα πολλά τξἜϑ καὶ μεγάλα 
χαὶ παντοδαπὰ ῥεύματά ἐστι" τυγχάνει δ᾽ ἄρα ὄντα ἐν 
τούτοις τοῖς πολλοῖς τέτταρ᾽ ἄττα δεύματα, ὧν τὸ μὲν 

μέγιστον χαὶ ἐξωτάτω ὅδέξον [ττερι]κχύχλῳ ὃ καλούμενος 
9 Ἷ: 2 ’ Ἁ Ν Χ 2 ,ὕ Ὁ7 

χεανός ἔστιν, τούτου δὲ καταντικρὺ καὶ ἑναντίως δέων 
Ψ , « ἮΝ ΕΝ ᾽ὔ αι 8 Ἂ Ν ΓΜ - . 

ΑΙχέρων, ὃς δὲ ἐρήμων τὸ τόπων δεῖ ἄλλων καὶ δὴ καὶ ὑπὸ 
γῆν δέων εἰς τὴν λίμνην ἀφιχνεῖται τὴν “χερουσιάδα, οἵ 

1 ἐκεῖϑεν Ὁ15 βοσιρϑι ( 2 αὖϑις ΒΟ, 564 ε ἴῃ τα5. Β, ϑ' εχ 
ΕΙΠΈΠΕ. (, ὅὲς δχ εἰπδης. [Ὁ 4 ἑκάστους ΒΟ])Ε: ἕκαστα 5ἴο- 
ἸΣΕ Ὑν ἼΣ ΜιαάσΊιιβ 6 τῆς οπι. Εὶ 90 ἢ ΕἸ ηὸ (εἴ τα 5.) Β, 
ἢ: Ὁ, ἢ ( εἰ ἐογίαϑϑα Π), ἢ εἰ ἃ | ἐπηντλεῖτο ΒΩ: ἐπηντλῆτο ΕἾ 
Δ δ ἤὐπεῦ ΗΙΓΒΟΒΙρ, ἐξηντλεῖτο Ηεοἰπάοτῇ Ἐ0 7 ΕΒ ὦ Β τοὶ αἱ 
νἹ δία 17 ἢ (ἃ, ἡ ς] ἐξέπεσεν εἰσρεῖ Αϑἴ: εἰσρεῖ ἐξέπεσεν ΒΟΒΕ 
ΓΙ ἃ παντάπασι ἘΠ, ἅπαντα πᾶσι (, ἅπαντα πᾶσιν αἱ νἸἀδίαγ Β, 
ἃ πάντα πᾶσι» 1Ὁ) 13 καϑέντα Β(Ι), ἴῃ τηδῦρ. γρ. ἘΠ: καμφϑέντα Ε 
14 δέ ἐστιν Β(Ὠ: ἐστιν Ἐ,, δ᾽ ἐστιν 6 15 καϑιέναι ΒΕ: κα- 
τιέναι (] ἄναντες γὰρ πρόσω Ἠεϊπάοτί: ἄναντες γὰρ πρὸς ΒΟΒΡΕ, 
ἄναντες "γὰρ 6 ϑίοβρδειιβ, ταοθρούαηΐς ΒΈΚΚου, δι ΠΡ διιπι, Τατῖ- 
Π6Π565; ἄναντες γάρ πως Ἠδπηδηῃ, πρόσαντες γὰρ ΑΞ; Δα ἃ ἄναντες 
ἴῃ τηδῦρ. προς γὰρ ἀμφοτεροις αἀά. Ῥ, γο. ἄναντες γὰρ πρὸς ἀμφό- 
τερα ΕΌΒΗΙΚοηΪ 50 Πο Παϑία 17 τὰ οτη. 19, 8αά. ἃ 19 τέτταρ᾽ 
ἄττα ΒΓΕ; τέτταράτα 1), τέτταρα Β[οΡδθιι5, τέτταρ᾽ ὄντα Ὁ | ῥεύ- 
ματα Δ 6556 νά Ἡοϊηδοτῇ 20 ῥέον περικύκλῳ ΒΟΘΕ, ἐψΑῖν 1η- 
ΟΙα51 πἰροία ἃ ΠΡτασῖο αποάδπὶ δα δέον Δαβογρίαπη: ῥέον πέριξ 
κύκλῳ Ἠεϊπάογί, σπεριρρέον κύκλῳ Αϑβί, δέον πέρι κύκλῳ Ηδυτηδμη 
21 ἐστιν Β, ἐστε 1): ἐστι (Ε | ἐναντίως (Ὁ): ἐναντίος ΒΕ 22 ὁ 
χέρων Ηείπάουε τε οτὴ. Ε,, δἀά. 6 | καὶ δὴ (ἡ εχ οπηθηά. Ὁ) καὶ 
ὈῈΡ: καὶ δὴ ΒΟ 23 οἷ 50 71ρ51: οὗ ΒΟΌΕ [γα ῦθητ ΡΟΥΠ,ι- 
ἰδίϊοηθ 

Ῥίαίο υοῖ. 7. 12 
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αἱ τῶν τετελευτηχότων ψυχαὶ τῶν πολλῶν ἀφιχνοῦνται 
χαί τινας εἱμαρμένους χρόνους μείνασαι, αἱ μὲν μαχροτέ- 
ρους, αἱ δὲ βραχυτέρους, πάλιν ξἐχπέμπονται εἰς τὰς τῶν 
ζῴων γενέσεις. τρίτος δὲ ποταμὸς τούτων χατὰ μέσον 
ἐχβάλλει, καὶ ἐγγὺς τῆς ἐχβολῆς εἰσπίπτει εἰς τόπον 
μέγαν τυρὶ πολλῷ καιόμενον, χαὶ λίμνην ποιεῖ μείζω τῖς 
σεαρ᾽ ἡμῖν ϑαλάττης, ζέουσαν ὕδατος χαὶ πηλοῦ" ἐντεῦϑεν 
δὲ χωρεῖ χύχλῳ ϑολερὸς χαὶ πηλώδης, περιελιττόμενος 
δὲ [τῇ γῇ! ἀλλοσέ τε ἀφιχνεῖται καὶ “πτὰρ ἔσχατα τῆς 
χερουσιάδος λίμνης, οὐ συμμιγνύμενος τῷ ὕδατι" περι- 
ελιχϑεὶς δὲ πολλάχις ὑπὸ γῆς ἐμβάλλει κατωτέρω τοῦ 
Ταρτάρου" οὗτος δ᾽ ἐστὶν ὃν ἐπονομάζουσιν Πυριφλεγέ- 
ϑοντα, οὗ καὶ οἷ δύαχες ἀποσπάσματα ἀναφυσῶσιν ὅπῃ ἂν 
τύχωσι τῆς γῆς. τούτου δὲ αὖ χαταντιχρὺ ὃ τέταρτος ἐχ- 
σίπτει εἰς τόπον ἰ πρῶτον ] δεινόν τε χαὶ ἄγριον, ὡς λέγεται, 
χρῶμα δ᾽ ἔχοντα ὅλον οἷον ὃ χυανός, ὃν δὲ ἐπονομάζουσι 
Στύγιον, καὶ τὴν λίμνην, ἣν ποιεῖ ὃ ποταμὸς ἐμβάλλων, 
Στύγα" ὃ δ᾽ ἐμητεσὼν ἐνταῦϑα χαὶ δεινὰς δυνάμεις λαβὼν 
ἐν τῷ ὕδατι, δὺς χατὰ τῆς γῆς, περιελιττόμενος χωρεῖ 
ἐναντίος τῷ Πυριφλεγέϑοντι χαὶ ἀπαντᾷ ἕν τῇ “χερου- 
σιάδι λίμνῃ ἐξ ἐναντίας" χαὶ οὐδὲ τὸ τούτου ὕδωρ οὐδενὶ 
μίγνυται, ἀλλὰ καὶ οὗτος χύχλῳ τεεριελϑὼν ἐμβάλλει εἰς 
τὸν Τάρταρον ἕναντίος τῷ Πυριφλεγέϑοντι" ὄνομα δὲ 
τούτῳ ἔστίν, ὡς οἱ ποιηταὶ λέγουσιν, Κωχυτός. 

4 τρίτος --- 535 Πυριφλεγέϑοντι Ὑπεοάογεί. {πεγαρβαΐ, Ὁ. 421 (ὐαϊβέ. ] 
4 τρίτος --- τϑ8ο, τ4 ἐλπὶς μεγάλη Ἔλι5εΡ. Ῥσδβρϑαῦ. βνδῃξ. τι, 38 

1 τελευτηκότων 1), (ΠΟΙ. 6 2 εἰμαρμένους 1), 564 εἰ 6Χ 
οτηθηά. 3 τὰς τῶν οτη. Ἐ-, 864. ας 4 ζώιων Β, ζώκω»ν 1): 
ζώων» (, ἴῇ τὰ5. Ε ! μεσων Ὁ 5. εἰσπίπτει, Πποα αδί 1η ΠΌΤῸ 
φαοάατῃ ΤΠροάοτοί!, Ἠ]γβοσ ; ἐκπίπτει ΒΟ 6 καιόμενον 
ΒΟΕ 9 τῇ γῇ οἵη. Τπεοαοτεία5, Ε5601ι5, γ]46 Βα] 6 Ρ. 32; 
Μαάᾶνὶρ δάνϑΊϑβ. 1 Ρ. 83: δάᾷ. ΒΟΠΕ δίοραβξιϑβ, νεῦρα δυΐ ἀδἰθηάδ 
ααξ ἴῃ τῆς γῆς τηπίδη δ. σρηϑυι Ἠδιηάοτῇ το συμμιγνύμενος 
ΒΟ: ξυμμιγνύμενος ΕΒ τι δὲ οἵη. ( 12 ἔτε ὀνομάζουσι)’ 
Β1), ἔτε ὀνομάζουσι (ἘΣ, ἐπονομάζουσι 46 τὰ ὁ δ ΒΕ: 50 Ὲ ἡταῦν 
ῬΡε: αὐτοῦ (Ὃ εἰ υἱ νΙἀείαν ΒΕ | δὲ καταντικρὺ Ἐ,, 564 δὲ ριποί!β 
ποίδίυτμη | ὁ τάρταρος αὶ 15 πρῶτον ΟΠ. Τ ΠΕοΔοΥθίμ5, ᾿Πο] 510 
ΜΘ: ροβί ἐκπίπτει ἰγδηϑροϑιίαπι νοϊπουιηὶ ἩφιηΔοΥ οἱ ννγίίθη- 
Ῥδοῃ τ6 δ᾽ ΒΕ | ὁ κυανὸς (; ὁ ὀκυαγὺς Ο 17 ἣν 844. 
ΠΟΙΏΡΙ ΓΘ 5. ΠΡτὶ ὙΤΠμρβοάοτγεί ; οαὰ. ΒΟΒΕ δίοραβιβ [ ἐμβαλῶν ς,, 
σοΥ. α, ἐμβαλλὼν Ὁ 20 ἐναντίος ΒΓΕ: ἐναντίως 1) 1 πυριφλεγε- 
ϑόντε Ὁ 421 ἐξαντία:ς ςὀ 22 ἐμβαλλει, Ἐ,, 566 κμὶ 1ὴ Ταϑ8. 24 λέ- 
γουσι (ν 6Γ458) ΘΘῚ λέγουσι ς, φάσκουσι Ἐ αἱ νιά6 ΕἸΓΘΙΟΥ δὰ 

ΕπΠῚΡ. Ἡετδο]α. 903. 64. [1Ρ5. 
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1Χ11. Τούτων δὲ οὕτως πεφυχότων, ἐπειδὰν ἀφί- Ὁ 
χωνται οἱ τετελευτηχότες εἰς τὸν τόπον οἷ ὃ δαίμων 
ἕχαστον χομιέζει, πρῶτον μὲν διεδικάσαντο οἵ τὲ χαλῶς χαὶ 
ὁσίως βιώσαντες καὶ οἵ μή. χαὶ οἱ μὲν ἂν δόξωσι μέσως 
βεβιωχέναι, πορευϑέντες ἐπὶ τὸν αἰχέροντα, ἀναβάντες 
ἃ δὴ αὑτοῖς ὀχήματά ἐστιν, ἐπὶ τούτων ἀφικνοῦνται εἰς 
τὴν λέμνην, καὶ ἑχεῖ οἰχοῦσέ τξ χαὶ χαϑαιρόμενοι τῶν τὲ 
ἀδιχημάτων διδόντες δίκας ἀπολύονται, εἴ τίς τι ἠδίκηκεν, 
τῶν τὲ εὐεργεσιῶν τιμὰς φέρονται χατὰ τὴν ἀξίαν ἕχα- 
στος᾽ οἱ δ᾽ ἂν δόξωσιν ἀνιάτως ἔχειν διὰ τὰ μεγέϑη τῶν 
ἁμαρτημάτων, ἢ ἱεροσυλίας σεολλὰς χαὶ μεγάλας ἢ φόνους 
ἀδίκους χαὶ παρανόμους πολλοὺς ἐξειργασμένοι, ἢ ἄλλα 
ὅσα τοιαῦτα τυγχάνει ὄντα, τούτους δὲ ἡ προσήχουσα 
μοῖρα δίστει εἰς τὸν Τάρταρον, ὅϑεν οὔτπτοτε ἐκβαίνουσιν. 
ἡ δ᾽ ἂν ἰάσιμα μέν, μεγάλα δὲ δόξωσιν. ἡμαρτηχέναι 
ἁμαρτήματα, οἷον πρὸς ττατέρα ἢ μητέρα ὑτι ὀργῆς βίαιόν 
τι πράξαντες, καὶ μεταμέλον αὐτοῖς τὸν ἄλλον βίον βιῶ- 
σιν, ἢ ἀνδροφόνοι τοιούτῳ τινὶ ἄλλῳ τρόπῳ γένωνται, 
τούτους δὲ ἐμτιεσεῖν μὲν εἰς τὸν Τάρταρον ἀνάγχη, ἐμεττε-- 
σόντας δὲ αὐτοὺς χαὶ ἐνιαυτὸν ἐχεῖ γενομένους ἐχβάλλει 
τὸ χῦμα, τοὺς μὲν ἀνδροφόνους χατὰ τὸν Κωχυτόν, τοὺς 
δὲ “πτατραλοίας χαὶ μητραλοίας χατὰ τὸν Πυριφλεγέϑοντα" 
ἐπειδὰν δὲ φερόμενοι γένωνται χατὰ τὴν λίμνην τὴν “[χε- 
ρουσιάδα, ἐνταῦϑα βοῶσί τε χαὶ χαλοῦσιν, οἱ μὲν οὺς 
ἀπέχτειναν, οἱ δὲ οὺς ὕβρισαν, καλέσαντες δ᾽ ἱχετεύουσι 
χαὶ δέονται ἐᾶσαι σφᾶς ἐχβῆναι εἰς τὴν λίμνην χαὶ δέξα- 
σϑαι, χαὶ ἐὰν μὲν πείσωσιν, ἐκβαίνουσί τὸ χαὶ λήγουσι 
τῶν χαχῶν, εἰ δὲ μή, φέρονται αὖϑις εἷς τὸν Τάρταρον 
χαὶ ἐχεῖϑεν στάλιν εἰς τοὺς ποταμούς, καὶ ταῦτα πάσχον- 

τ ἐπειδὰν --- τ4 ἐκβαίνουσιν Ἐλ5Ε6 0. Ργδβραγ. Ἴνϑῆρ. 13, τό 5 ἀναβάγ- 
τες ---α ἐστιν ῬΤΟΟΪι5 τὴ ΤΙμηδθμη 31ττ ΟΡ. 755» 321: ( Ρ. 78ο ϑομπειάεσ 
το οἵ δ᾽ ὧν --- 55 Πυριφλεγέϑοντα ὙΠπεοάοτεξ. ἐπεταρεαξ. Ρ. 423 Οαἰϑβῇ. 

τ: οὕτως ΒΕ 4 βιοῦντες ΠΠΤΞΟΠΙΡ, νας (οθεί πον. Ἰεοί. 
Ῥ' 5 γδ 7 οἰκοῦσί τε ΟΕ: οἰκοῦσί 7ε Ῥ 8 ἠδίκηκεν Β, ἡδέ- 
κηκες Ὁ: ἠδίκηκε Ε, ἠδίκησεν 5 ο φέρονταιχ πὶ Ὁ ΤῸ ἀνιάτως 
ΒΟΒΘΕ: ἀνηκέστως ΤΠΘοάοτζταίι5, ν46 Βίπα!δη Ρ. 33 ΤΙ ἢ) ἕερο- 
συλίας ἘΒθα Επιπεθῖα5, ΤΠπδοάογοίιβ, Θίοθαθαβ: ἱεροσυλίας ΒΓ), τῇ, 
ϑιπα 6 ῃ Ρ. 30 Ι| πολὰς (,, (οΥ. ς 13 τυγχάν ει τοιαῦτα ὄντα (] 
ὄντα --- ὀργῆς ἴῃ τὰ5. Εὶ 15 οἱ δ᾽ (; οὐδ᾽ ς | ἡμαρτηκέναι ἴῃ 
τηδγρ. Εἰ 22 πατραλοίας ΒΕΟά: πατρολοίας (1) | κμητραλοίας ἘΒΟ: 
μητρολοίας ΒΟ) | σπυριφλεγέϑοντα Ὁ, 5ε4 γέ ΕΧ δἴβηα. 23 κατὰ 
Ὁ: τοῦ ΘΙ ΤΟ 26 ἐᾶσαι α: ἐὰς ( | σφὰβ 9) 27 ἐκβαίνουσί ἘΠ 
Ἐπ5ΈΡΙα 5: ἀποβαίνουσί ΒΟ) ς 29 καὶ ἐκεῖϑεν ΒΟΒΕ 

Τὰ 
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ὃν , , 

τὲς οὐ πρότερον παύονται, πρὶν ἂν πείσωσιν οὺς ἠδίχη- 
( πὶ , ς - - με: ,ὕ 

σαν᾽ αὕτη γὰρ ἡ δίχη ὑπὸ τῶν δικαστῶν αὐτοῖς ἐτάχϑη. 
[4 Α ἊΝ ὉΧ ΄ 7 Α Ἀ ς , ον 

οἱ δὲ δὲ ἂν δόξωσι διαφερόντως πρὸς τὸ ὁσίως βιῶναι 
σιροχεχρίσϑαι, οὗτοί εἶσιν οἱ τῶνδε μὲν τῶν τόπων 
τῶν ἕν τῇ γῆ ἐλευϑερούμενοί τε καὶ ἀπαλλαττόμενοι 5 

7, μ ᾿ Χ 

ς ὥσπερ δεσμωτηρίων, ἄνω δὲ εἰς τὴν χαϑαρὰν οἴχησιν 
ἀφιχνούμενοι καὶ ἐπὶ γῆς οἰχιζόμενοι. τούτων δὲ αὐτῶν 

- , , ’, -» 

οἱ φιλοσοφίᾳ ἱκανῶς χαϑηράμενοι ἄνευ τε σωμάτων ζῶσι 
τὸ παράπαν εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον, καὶ εἰς οἰχήσεις ἔτι 

7, ’, :} - , ΄ - 

τούτων χαλλίους ἀφιχνοῦνται, ἃς οὔτε ῥὅᾷάδιον δηλῶσαι το 
, Χ - ’ 

οὔτε ὃ χρόνος ἱχανὸς ἕν τῷ παρόντι. ἀλλὰ τούτων δὲ 
ἕνεχα χρὺ ὧν διεληλύϑαμεν, ὦ Σιμμία, ττᾶν ττοιεῖν, ὥστε 
3 -» “- 7 - ἀρετῖς χαὶ φρονήσεως ἕν τῷ βίῳ μετασχεῖν" χαλὸν γὰρ 

3 ς , 

τὸ ἀϑλον χαὶ ἡ ἐλπὶς μεγάλη. 
Ὄ 1ΧΠ]|. Τὸ μὲν οὖν ταῦτα διισχυρίσασϑαι οὕτως τῦ 

5] ς 3 ᾿ ἢ ὋΣ ,ὕ »-» 5} Ὁ) , 

ἔχειν, ὡς ξγὼ διελήλυϑα, οὐ πρέπει νοῦν ἔχοντι ἀνδρί" 
“ , ὁλὴν απ νυν 9), οϑ; ὉΡΆΝ Ὁ ΜΩΟΝ - ὃ. 5) ἈΦ ι 
ὅτι μέντοι Υ ταῦτ ἐστὶν ἢ τοιαῦτ ἄττα περὶ τὰς ψυχὰς 
ς -“ ν Ν 2 ΄ 3 , 3 ΄ Ψ ς Ἁ 

γμῶν χαὶ τὰς οἴχήσεις, ἑπείττερ ἀϑάνατόν γε ἡ ΨυχΥ 
), Ὶ ἴα ΄ - ᾿, , 

φαίνεται οὖσα, τοῦτο χαὶ πρέπειν μοι δοχεῖ χαὶ ἄξιον 
-" , Ω͂ ! , 

κινδυνεῦσαι οἰομένῳ οὕτως ἔχειν" χαλὸς γὰρ ὃ χίνδυνος" 20 
-» «“ - Ν ᾿ 

καὶ χρὴ τὰ τοιαῦτα ὥσπερ ἐπᾷδειν ξαυτῷ, διὸ δὴ ἔγωγε 
καὶ πάλαι μηχύνω τὸν μῦϑον. ἀλλὰ τούτων δὴ ἕνεχα 

Ξε Ἀ - - - [6 - 

ϑαρρεῖν χρὴ περὶ τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ ἄνδρα, ὅστις ἕν τῷ 
᾽ -- ᾿ 

Ἑ βίῳ τὰς μὲν ἄλλας ἡδονὰς τὰς περὶ τὸ σῶμα χαὶ τοὺς 
, ,ὔ ς 2 , “ , 

κόσμους εἴασε χαίρειν, ὡς ἀλλοτρίους τε ὄντας χαὶ πλέον 25 
ϑάτερον ἡγησάμενος ἀπεργάζεσϑαι, τὰς δὲ περὶ τὸ μαν- 

5 οἱ δὲ --- 7 ἀφικνούμενοι ΟΙεπε 5 ΑἸΘχϑηΎ. ΒΈΓΟΠΊ. 3, τὸ 4, 37 ΤΠεο- 

ἄἀοτεῦ. {πεγαρθαῖ. Ρ. 321 (αἱβέ, | 3 οἱ δὲ -- τά μεγάλη Ὑπεοάοτεῖ. ἐπογαρεπέ. 
Ῥ. 424 Οαἴξξ. ] γ τούτων δὲ --- τὶ παρόντι Ἐλι5ΕΡ. ρῬγδερδζ. Ἔενδῃρ. 13, τό (Ἰ]ε- 
τη6η5 ΑἸεχϑηάχγ. βέγοπι. 4, 37 | 9 Καὶ εἰς ---ττ παρόντι ΤΠεοάοτγεί, {πεγαρευί. 
Ῥ. 321: (δίβῇ. [| τῶ πᾶν ποιεῖν --- τὰ μεγάλη ΤαταΡ] ἢ. ῥτοίγερί. ο. 13 Ῥ. 206 
ΙΕ βϑ]ηρ [ 22 τούτων --- τϑι, 5 χαλῇ Ἰάεπι ]. ο. 

3 διαφερόντως ΒΟΠΕ; διαφέροντες ἘΟΙΒΊΕΙ [πρὸς τὸ ΟἸΠῚ 
ΠΡτῚ5. αα]υ 5684 π| ΟἹ ἀδ]ανι Θ.Π ]Ρδῦπ | βιῶναι προκεκρίσϑαι 
ὙΠπροοάοτγτείιβ Ρ. 321 (αἰβί., γαϑα Ἡδϊηάοτί: διαβιῶναι προκε- 
κρῖσϑαι ΤΗΕοαογαίι5β Ρ. 424, βιῶναι προσκεκλῆσθ'αι (ἸΘΙΊ6Π5 4; 37; 
βιῶναι ΒΟΕ Ἐπβαριιβ, ϑίοραθριιβ, (]επ θη 3, 19, Ὡοίδηη ΟΥ̓ ]- 
οατὴ 3 ὶη τηᾶῖρ. δ4α, "Ὁ, νάς Βίπάϊθη Ρ. 22 εἰ 32 7 γῆς 
ΒΟΘῈΕ: τῆς γῆς ΕπδεΡῖι5, Τπεοάογείμβ, ϑίορδειιβ, ργορανὶ Ἠδϊη- 
ἄοτ 8 σωμάτων ΒΟΠῈΕ (Ἰεπηθη5: καμάτων Ἐ5Ε6 115, ΤΠΘοάοτγε- 
τιι5 12 ὧν διεληλύϑαιιεν Ἰποῖσι ἨἩΙΓΒΟΠΙρ ] πᾶν ΒΠ) Ἐπ Ι5 6 ΌΠι5, 
ὙΠεοάογδίιβ, [Δ ΠΟ Ππι5 : πάντα (Ἐ,, αἵ ν46 αοὔρ. 479, ῬΠδαβάζ. 
ΡΞ2 Π 15 ταῦτα ἘΡ: τοιαῦτα Β(]) 17 ἔστι ἘΠῚ αττὰ 'Β 
19 μοι ΒΟΕ 23 ψυχὴ (,, ΟΟΥΤ. α 
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ϑάνειν ἐσπούδασέ τε χαὶ χοσμήσας τὴν ψυχὴν οὐχ ἀλλο- 
τρίῳ ἀλλὰ τῷ αὑτῆς χόσμῳ, σωφροσύνῃ τε καὶ δικαιοσύνῃ 
χαὶ ἀνδρείᾳ χαὶ ἐλευϑερίᾳ χαὶ ἀληϑείᾳ, οὕτω περιμένξι 
τὴν εἰς “ιδου πορείαν, ὡς πορευσόμενος ὅταν Υ' δἷμιαρ- 
μένῃ χαλῇ. ὑμεῖς μὲν οὗν, ἔφη, ὦ Σιμμία τε χαὶ Κέβης 
χαὶ οἱ ἄλλοι, εἰσαῦϑις ἔν τινε χρόνῳ ἕχαστος πορεύ- 
σεσϑε᾽ ἐμὲ δὲ νῦν ἴδη χαλεῖ, φαίη ἂν ἀνὴρ τραγιχός, 
Υ εἱμαρμένη, καὶ σχεδόν τί μοι ὥρα τρατυέσϑαι πρὸς τὸ 
λουτρόν" δοχεῖ γὰρ δὴ βέλτιον εἶναι λουσάμενον πιεῖν 
τὸ φάρμαχον χαὶ μὴ πράγματα ταῖς γυναιξὶ παρέχειν 
γεχρὸν λούειν. 
ΧΙ. Ταῦτα δὲ εἰπόντος αὐτοῦ ὃ Κρίτων, Εἶεν, 

ἔφη, ὦ Σώχρατες" τί δὲ τούτοις ἢ ἐμοὶ ἐπιστέλλεις ἢ 
σεερὶ τῶν παίδων ἢ σπτερὶ ἄλλου του, Ὁ τι ἂν σοι ποιοῦντες 
ἡμεῖς ἐν χάριτι μάλιστα ποιοῖμιεν; “περ ἀεὶ λέγω, ἔφη, 
ὦ Κρίτων, οὐδὲν καινότερον" ὅτι ὑμῶν αὐτῶν ἐπιμιελού- 
μενοι ὑμεῖς χαὶ ἐμοὶ χαὶ τοῖς ἐμοῖς καὶ ὑμῖν αὐτοῖς ἐν 
χάριτι τιοιήσετε ἅττ᾽ ἂν σιοιῆτε, χἂν μὴ νῦν δὁμολογήσητε" 
ἐὰν δὲ ὑμῶν μὲν αὐτῶν ἀμελῆτε, χαὶ μὲ ϑέλητε, ὥσττερ 
χατ᾽ ἴχνη κατὰ τὰ νῦν τε εἰρημένα χαὶ τὰ ἐν τῷ ξμσπρο- 
σϑεν χρύόνῳ ζῆν, οὐδὲ ἐὰν πολλὰ ὁμολογήσητε ἐν τῷ 
χεαρόντι χαὶ σφόδρα, οὐδὲν τιλέον ποιήσετε. Ταῦτα μὲν 
τοίνυν προϑυμηϑησόμεϑα, ἔφη, οὕτω ποιεῖν᾽ ϑάπτωμεν 
δέ σε τίνα τρόπον; Ὅπως ἄν, ἔφη, βούλησϑε, ἐάνττερ γε 
λάβητέ {ιξ καὶ μὴ ἐκφύγω ὑμᾶς. γελάσας δὲ ο ἅμα ἡσυχῇ 
καὶ πρὸς ἡμᾶς ἀποβλέψας εἶπεν, Οὐ πείϑω, ὦ ἄνδρες, 

ι: σπουδάσας ΙΔοο 5 φ) αὑτῆς ΒῈ: αὐτῆς (ΠΏ), ἑαυτῆς Ἰδτὴ- 
ῬΠΟμ5 543 ἀνδοία 4 πορίαν 1), σοτΥ. ἃ [| ὡς --- καλῇ ᾿πο] 511 
Η!ΓΞΟΠΙΡ 6 ̓ εἰραῦϑες, Ἐσ: εἰς αὖϑις ΒΒ { ἕκαστος ΘΕΔΙΠΡδαπη: 
ἕκαστοι ΒΟ 8 ἡ εἱμαρμένη Ὁ, 564 ἡ εἶ εχ επηεηά. 9 δὴ 
ΒΗ 6: οἵη. (, ἤδη ἘΡ 11 νεκρὸν λούειν ἀο]εραΐ Ψεγ ἤγθη 
ῬΙαΐοη. ϑίμα! θη Ρ. 31, δἱ νἱάβς (οδεΐ πονυ. Ἰβεί. Ῥ- ὅ2ο 12 εἶεν 
1), 564 εν εχ δηθηα. 13 δὰ Β: δαὲ Ὁ | ἐπιστέλλεις ἩΕΙΠαοΥἕΙ͂ (Ο]]. 
185, 3: ἐπιτέλλεει Β, ἐπιτέλλες 1), ἐπιτέλλη ἘΡ4, ἐπιτέλε» (, ἐπι- 
τέλη ς 14 ποιοῦντες (,, 566 ε ΕΧ πη 6η6. τς ποιοῖμεν (δε οἱ 
αἰ νιάείαγ ΒΕ: ποιῶμεν ἘΡ 1Ι6 αὑτῶν Β, 564 5ρ!τπ5 ἴῃ ΤΆ. 
17 καὶ τοῖς ἐμοῖς συτῃ 11Π0115 4] τ 564 Π} ἀεἴονι: ΙΔς0 05 Ι αὑτοῖς Β 
18 ποιῆτε (᾿, 5ε4 ἡ εχ εἸηεπα. καν Β9Ε: καὶ ς( 19 αὑτῶν Β 
20 κατὰ δηΐε τὰ ἀοϊονίε (οθεΐ ναᾶγ. ἰβοῖ. Ρ- 165, «οἴ. ἘΠὺΓΠΥΡΏτοη. 
25. Ὁ 21. οὐδὲ ΒΟΠΕ 23 προϑυμηϑησόμεϑα ΒΟ εἐ πἰ νΙά6- 
τὰ; προϑυμησόμεϑα ε ] ϑάπτωμεν Β]): ϑάπτομεν (Ε 24. γε 
οτῃ. Ὁ 26 πείϑω ὦ ἄνδρες ΜΒ: πείϑω ἄνδρες ΒΓ), πείϑω ἔφη 
ὦ ἄνδρες ἘΡ 

115 



110 

182 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 110 

Κρίτωνα, ὡς ἐγώ εἶμι οὗτος ὃ Σωχράτης, ὃ νυνὶ δια- 
λεγόμενος, χαὶ διατάττων ἕχαστον τῶν λεγομένων, ἀλλ 
οἴεταί με ἐχεῖνον εἶναι, ὃν ὄψεται ὀλίγον ἱ ὕστερον γεχρόν, 
χαὶ ἐρωτᾷ δή, πῶς με ϑάπτῃ. ὅτι δὲ ἐ ἐγὼ πάλαι πολὺν 
λόγον πεποίημιαι, ὡς, ἐπειδὰν πίω τὸ φάρμαχον, οὐχέτι 
ὑμῖν παραμενῶ, ἀλλ ᾿οἰχήσομιαι ἀπιὼν εἰς μαχάρων δή 
ἐινας εὐδαιμονίας, ταῦτα [μοι] δοχῶ αὐτῷ ἄλλως λέγειν, 
παραμυϑούμενος ἅμα μὲν ὑμᾶς, ἅμα δ᾽ ἐμαυτόν. ἐγγυή- 
σασϑε οὖν με πρὸς Κρίτωνα, ἔφη, τὴν ἐναντίαν ἐγγύην, δ 

ἣν οὗτος πρὸς τοὺς δικαστὰς ἠγγυᾶτο. οὗτος μὲν γὰρ 
Υ μὴν παραμενεῖν" ὑμεῖς δὲ ἢ μὴν μὴ παραμενεῖν ἐγγυΐ- 
σασϑε, ἐπειδὰν ἀποϑάνω, ἀλλὰ οἰχήσεσθαι ἀπιόντα, ἵνα 
Κρίτων ῥᾷον φέρῃ, χαὶ μὴ ὁρῶν μοῦ τὸ σώμα ᾿ «παιόμες- 

γον Τ᾿ χατορυττόμεγον ἀγαναχτῇ ὑτσὲρ ἐμοῦ ὡς δεινὰ 
πάσχοντος, πηδὲ λέγῃ ἐν τῇ ταφῆῇ;,. ὡς ἢ τροτίϑεται 
Σωχράτη ἢ ἐχφέρει ἢ κατορύττει. εὺ γὰρ ἴσϑι, ῆ δ᾽ ὅς, 
οὐ ἄριστε Κρίτων, τὸ μὴ καλῶς λέγειν οὐ μόνον εἰς αὑτὸ 
τοῦτο τιλημμελές, ἀλλὰ χαὶ χαχόν τι ἐμιπτοιεῖ ταῖς ψυχαῖς. 
ἀλλὰ ϑαρρεῖν τὲ χρὴ χαὶ φάναι τοὐμὸν σῶμα ϑάπτειν, 
χαὶ ϑάπτειν οὕτως ὅπως ἂν σοι φίλον ἢ χαὶ μάλιστα 
ἡγῆ νόμιμον εἶναι. 

Χν. Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐκεῖνος μὲν ἀνίστατο εἷς οἴκημά 
τι ὡς λουσόμενος, χαὶ ὃ Κρίτων δἵσεετο αὐτῷ, ἡμᾶς δ᾽ 
ἐχέλευε περιμένειν. περιεμένομεν οὖν πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς 
διαλεγόμενοι ττερὴ τῶν εἰρημένων χαὶ ἀνασχοποῦντες, 
τοτὲ δ᾽ αὐ περὶ τῆς ξυμφορᾶς, διεξιόντες, ὅση ἡμῖν γεγο- 
γυῖα εἴη, ἀτεχνῶς ἡγούμενοι ὥσττερ πατρὸς στερηϑέντες 
διάξειν ὀρφανοὶ τὸν ἔπειτα βίον. ἐπειδὴ δὲ ἐλούσατο χαὶ 
ἠνέχϑη παρ᾽ αὐτὸν τὰ παιδία --- δύο γὰρ αὐτῷ υἱεῖς 

1 κοίτωνα ἘΣ, 5864 ὦ δχ εηδηα. ΒΟΘΕ, δά. 
2 ἕκαστον Β(]); ἕκαστα Εἰ 4 ἐρωτάκ κα Ὁ) 1 ϑάπτει Ἐ,, 584 εἰ 6 χ 
εῃηθηά. ] δὲ οτη. ΕΒ, δ44. 6 7 μοι ἀοενι Μδαᾶνὶρ δάνθιβ. 1 
Ρ. 373 9 ἐγγύην Β, 5664 ὑ 6Χ ΘΙΠ6Π6. 10 ἡγγυᾶτο Β(]), γρ. Ἐ, 
564 ὃ εχ δπιθηά. Β; ἐγγυήσατο Ἐ, ἠγγυήσατο ἴῃ τῆδΥρ. Ὁ | μὲν 
οτῆ. Ὁ 11 ἥμην (, ἥμην α, αἱ τῆοχ παραμενεῖν ΕΡΑ: παρα- 
μένειν ΒΟ | μὴ οτῇ. (,, δά, ς  παραμενεῖν Πα: παραμένειν ΓΏ, 
παραμένεϊν 5]ς ΒΒ | ἐγγυήσασϑε ΒΟΘΕ, 564 υή δχ διηξπά. Β, ε δχ- 
ἴγθῖηδ ἴῃ τὰ5. Ὁ 13 δᾷον 6; ὁάδιον, ΒΟΡ οἱ αἱ νἱάξίαν Ε 
14 ἀγανακτῆ (᾿ς, 588 ἡ 6Χ δἰ π6 πᾷ. 15 ὡς οῃη. ( ] προτίϑεται ς, 
564 τ ἜχίγεπΊα 1ῃ 785. τό σωκράτη ΒΟΒΕ: σωκράτης οα! ἐκφέρη 
7 ὀρύττη (, σοῦτν αὶ 17 46 νεγθ]5 εἰς αὐτὸ τοῦτο ἀπ θ᾽]ῖ0 21 ἡγῇ 
(Εα, ἡγεῖ Β οἵ αὐ νἱἀοίαγ 24 ἐκέλευε Β, 564 ε ΘΧίΓΘΠΊα ἴῃ γᾶ5.} 
αὐτοὺς (Ἐ;: αὐτοὺς Βς γζό τότες | ξυμφορὰς (9, σοπέ θοῦ 
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σμιχροὶ ἦσαν, εἷς δὲ μέγας --- χαὶ αἱ οἰχεῖαι γυναῖχες 
ἀφίχοντο, ἐναντίον [ἐχεῖναι) τοῦ Κρίτωνος διαλεχϑείς τξ8 
χαὶ ἐπιστείλας ἅττα ἐβούλετο, τὰς μὲν γυναῖκας. χαὶ τὰ 
παιδία ἀπιέναι ἐχέλευσεν, αὐτὸς δὲ ἧκε παρ᾽ ἡμᾶς. χαὶ 
ἦν ἤδη ἐγγὺς ἡλίου δυσμῶν" χρόνον γὰρ πολὺν διέτριψεν 
ἔνδον. ἐλθὼν δ᾽ ἐχαϑέζετο. λελουμένος, χαὶ οὐ σπεολλὰ 
μετὰ ταῦτα διελέχϑη, χαὶ Υχὲν ὃ τῶν ἕνδεχα ὑπηρέτης 
χαὶ στὰς παρ᾽ αὐτόν, Ὁ Σώκρατες, ἔφη, οὐ χαταγγώσομιαι 
σοῦ ὅπερ ἄλλων καταγιγνώσχω, ὅτι μοι χαλεπαίνουσι 
χαὶ χαταρῶνται, ἐπειδὰν αὐτοῖς πταραγγέλλω πίνειν τὸ 
φάρμαχον ἀναγκαζόντων τῶν ἀρχόντων. σὲ δὲ ἐγὼ χαὶ 
ἄλλως ἔγνωχα ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ γενναιότατον χαὶ 
πραότατον χαὶ ἄριστον ἄνδρα, ὄντα τῶν πώποτε δεῦρο 
ἀφικομένων, χαὶ δὴ χαὶ νῦν εὑ οἷδ᾽ ὅτι οὐχ ἐμοὶ χαλε- 
σαίνεις, γιγνώσκεις γὰρ τοὺς αἰτίους, ἀλλὰ ἑχείνοις. γῦν, 
οἶσϑα γὰρ ἃ ἦλϑον ἀγγελῶν, χαῖρέ τε χαὶ πειρῶ ὡς 
ὅᾷστα φέρειν τὰ ἀναγκαῖα. χαὶ ἅμα δαχρύσας μετα- 
στρεφόμενος ἀπήει. χαὶ ὃ Σωχράτης ἀναβλέψας πρὸς 

αὑτόν, Καὶ σύ, ἔφη, χαῖρε, χαὶ ἡμεῖς ταῦτα ποιήσομεν. 
χαὶ ἅμα “πρὸς ἡμᾶς, Ὡς ἀστεῖος, ἔφη, ὃ ἀἄνϑρωπος" χαὶ 
παρὰ πάντα μοι τὸν χρόνον προσῇδι χαὶ διελέγετο ἑ ἑἐγίοτε 
χαὶ ἣν ἀνδρῶν λῷστος, χαὶ νῦν ὡς γενναίως μὲ ἀπιοδα- 
χρύξι. ἀλλ᾽ ἄγε δή, ὠ Κρίτων, πειϑώμεϑα αὐτῷ, χαὶ 
ἐνεγκάτω τις τὸ φάρμαχον, οἰ τέτριπται" εἰ δὲ μή, τρι- 
Ψψάτω ὃ ἄνϑρωπος. χαὶ ὃ Κρίτων, 4λλ᾽ οἶμαι, ἔφη, 
ἔγωγξ, ὦ Σώκρατες, ἔτι ἥλιον εἶναι ἐπὶ τοῖς ὄρεσιν χαὶ 
οὔπω δεδυχέναι. χαὶ ἅμα ἐγὼ οἶδα χαὶ ἄλλους πάνυ 

8 καὶ στὰς--- ἔφη εἰ 2ο καὶ παρὰ ---ατ ἐνίοτε ὙΠποπι. Μαρίξίεῦ 5.ν. παρὰ 
Ῥ.ΞΟΧΕ, 

2 ἀφίκοντο κα ΒΟ ἐναντίον ἐκεῖναι ΒΙ), ἐκεῖναι Ἰπο]αϑιῖ ΜΘ: 
ἐναντίον ἐν αντίον ἐκεῖναι(,, ἐναντίον ἐκδίναις ἘΡάα, ἐ» αντίον ἐκείνοις 

ΘΠ Ραῦχῃ, [ἐκείναις] ἐναντίον ἩΘΥΤηΔηη 4 ἧκε παρ᾿ Β, 5684 ε παρ᾽ εχ 
ΘΠΊ6η4. 5 πολλὺν Β 6 πολλὰ ΒΟΏ: πολλὰ ἀττα ἘΡ, αἱ νί46 Ν. ς; 
Ῥ.134 ὃ χκαταγνώσομαι ΒΟΠΕ; καταγνώσομαί γεξ 9 καταγινώ- 
σκω ᾿ το παραγγέλλω Β1)Ε: παραγγέλω (, παραγγείλω Ἠ!γ5ΟΠΙ 
1 δ ΒΟΘΕ τὸ γενώσκεις ΒΟ) ἢ ἀλλα ΒΟ}: ἀλλ Ε | »ῦν ΒΟ); νῦν 
οὐν Ἐὰ 16 ἀγγελῶν οὐτὴ Ἡ]ΓΒΟΒΙρΊο (οθαῖ νϑγ. βοΐ. Ρ. 99: 
ἀγγέλων (᾿ς, ἀγγέλλων ΒΕ 17 ῥᾷστα Ἐς, ἴῃ τηᾶῖρ. Ὁ; ἄριστα 
ΒΩ 18 ἀπήιει Β, ἀπήει (ἘΔ; ἀπίει Ὁ 21 πρᾶος προσῆξι 
ΙΔςο05 δά !ϊίδῃ. αηϊτιδάν. ἴῃ Αἰμοπαριμη Ρ. 166 22 λώιστος 
(ε ἴῃ γτα5. Β) Β δὲ αἱ νἱάρίυγ (:), λῶστος Ἐς6, ἴῃ τηᾶῦρ. Ὁ 23 ἀλλάγε 
Β(Ε, σοῦ. (ΘΒ 26 ὄρεσιν» 1), ὄρεσικ Β: ὄρεσι (Ἐ | καὶ οὔπω δεδυ- 
κέναι ς0]]. 5ΙοὈ. βοη]ερ. δι 67 αὶ 5οῖα νεῦρα παρατηρῶν, εἰ ἐστὶν 
ἥλιος ἐπὶ τῶν ὀρῶν Ἰασιηίαγ, σαπὶ (οθοίο ἀδονὶς ΗἸ ΓΟ ΠΙρ 
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9 Ν , 2 Ν - 3 τε ,ὔ 7 

ὀψὲ πίνοντας, ἐπειδὰν πταραγγελϑῇ αὑτοῖς, δειπνήσαντάς 
τε γαὶ πιόντας εὖ μάλα, καὶ ξυγγενομένους γ᾽ ἐνίους ὧν 

- 3 ΄, 

ἂν τύχωσιν ἐπιϑυμοῦντες. ἀλλὰ μηδὲν ἐπείγου" ἔτι γὰρ 
ἐγχωρεῖ. χαὶ ὃ Σωχράτης, Εἰχότως γε, ἔφη, ὦ Κρίτων, 
ἐχεῖνοί τε ταῦτα ποιοῦσιν, οὺς σὺ λέγεις, οἴονται γὰρ 
χερδανεῖν ταῦτα ποιήσαντες, χαὶ ἔγωγε ταῦτα [εἰχότως] 

2 2 Υ π᾿ ᾽ὔ Ψ 

οὐ ποιήσω" οὐδὲν γὰρ οἶμαι κερδανεῖν ὀλίγον ὕστερον 
Χ ΄, -» ΄ὔ 

στιὼν ἄλλο γε ἢ γέλωτα ὀφλήσειν τταρ᾽ ἐμαυτῷ, γλιχόμε- 
» - Ἁ Ἷ 9 Ν ΡῚ 2 ,ὔ 2 - 3 .-}) 

γος τοῦ ζῆν χαὶ φειδόμενος οὐδενὸς ἔτι ἐνόντος. ἀλλ᾽ ἴϑι, 
ἔφη, πιϑοῦ χαὶ μὴ ἄλλως ποίει. 

ΤΧΥ͂Ὶ. Καὶ ὃ Κρίτων ἀχούσας ἔνευσε τῷ παιδὶ πιλη- 
,ὔ - ς - δ ν 

σίον ἑστῶτι, χαὶ ὃ σταῖς ἐξελϑὼν χαὶ συχνὸν χρόνον δια-- 
τρέψας ἥχεν ἄγων τὸν μέλλοντα διδόναι τὸ φάρμαχον, ἐν 
χύλιχι φέροντα τετριμμένον" ἰδὼν δὲ ὃ Σωχράτης τὸν 

, ΟΥ̓ ΞΥ 5 

ἄνϑρωπον, Εἶεν, ἔφη, ὦ βέλτιστε, σὺ γὰρ τούτων ἐτειστύ- 
,ὔ - μ 7 , 

ἔων, τί χρὴ ποιεῖν; Οὐδὲν ἄλλο, ἔφη, Τὶ πιόντα περιιέναι, 
ἕως ἂν σου βάρος ἐν τοῖς σχέλεσι γένηται, ἔπειτα κατα- 

τ [4 2 Ἵ Ἁ “ Π 

χεῖσθαι" χαὶ οὕτως αὑτὸ ποιήσει. χαὶ ἅμα ὥρεξε τὴν 
, - ΄ ᾿' Χ « Χ Χ “ [42 

χύλικα τῷ Σωχράτξι" χαὶ ὃς λαβὼν χαὶ μάλα ἵλεως, 
3 ,ὔ , 29 , -» ὦ Ἐχέχρατες, οὐδὲν τρέσας οὐδὲ διαφϑείρας οὔτε τοῦ 

,ὔ - “ γ' 

χρώματος οὔτε τοῦ προσώπου, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἰώϑει ταυ- 
᾿Ὶ ς , Ν ᾿ “7 , ,ὕ "7 

ρηδὸν ὑποβλέψας πτρὸς τὸν ἀνϑρωπον, Τί λέγεις, ἔφη, 
- -» ΄, 29 - , 

σιερὶ τοῦδε τοῦ πώματος πρὸς τὸ ἀποσπεῖσαί τινι; 
ἔξεστιν, ἢ οὔ; Τοσοῦτον, ἔφη, ὦ Σώγχρατες, τρίβομεν, 
“ , ἣ 53 τ ΄, 5 ΞΡ ν ἢ 
ὁσον οἰόμεϑα μέτριον εἶναι πιεῖν. Μανϑάνω, ἡ ὃ ὃς 
2 2 2 ,, » » -» 2} ,ὕ δ ’, λ 

ἀλλ εὐχεσϑαί γὲ που τοῖς ϑεοῖς ἑξεστί τε χαὶ χρή, τὴν 

2 μάλα ἴῃ τα5. Ἐὶ  ξυγγ. Ἐ,, 564 ξυν 1ὴ Τα5. 3 ἂν οἴῃ. ΒΟΒΠΕ, 
464. ἃ 4 γε ΒΓΕ: γὺ 5 σὺ βιιρία νείϑβιηι δα, ΒΕ 6 εἰκό- 
τως ἀοἸονι Ηϊγβοῃῖρ, νι4ς (οραί πον. Ἰδςΐ. Ρ. 102 7 κερδανεῖν 
Ῥ: κερδαίνειν ΒΕ 8 πιὼν ΕΒ}: ποιῶν ( εἰ αἵ νΙαείαυγ Β, 
πιῶν ς 9 ἐνόντος ΒΟ: ὄντος Ἐ;, τεσορὶῖ Ηεϊπμάο. τὸ πιϑοῦ 
Β: πέϑου Τὴ), πείϑου (Ὲ οἴ. (ορβεῖ πον. Ἰεςΐ, Ρ. 410 ἄλλω Ἐ;, σοΥἵ. 6 
13 διδόναι ΒΟ: δώσειν Ἐ;, ἴῃ τηᾶῖρ. Ὁ τι6 τί ΒΟΒΕ: εἰπὲ τί ἃ] 
πίοντα Τ) ) περιιέναι Ἐ,, 564 μέναι 6Χ ΕΙΠ6Πά. 17 σου ΒΕ, 
ῬΓοΡανὶ Κυΐ ρου σΥΔΙΉΠ. σΊΔ6Ο, ὃ 475 9, 15: σοι ἘἸΒΟΠΘΓ 19 σω- 
κράτη Ἐ 20 ὦ οἵη. Ὦ, δαά. ἃ || οὔτε τοῦ χρώματος οτη. 1), οὔτε 
τοῦ σώματος Ἰῃ τηαΥρ. 844. ἃ 23 πώματος οὑπὶ 5.4]]ΠὈΔΌΤΩΙΟ 
5ΒΟΠρ51: πόματος ΒΟΠΕ, αυδπὶ ἔογπηαπη 40 Αἰς15 4116 η8 ΠῚ 6556 
δποίογα Ῥούβομο δά Επτρια. ΗδοαΡ. 392 οἰ1ΠῈ 4111 πα Ἰσαν ουαηΐ ἔπη 
Ο(ορθεῖ πον. θεῖ. ἢ. 455,9 ΙὩΠΕΙηΟ5. νοΪ]. τ (1873) Ρ. 57, ἀδίεπαιϊ 
ΘΟΠΠΘΙἄου δά ΡῬ]αΐοῃιβ οἰν!ί. 1 Ρ. 284 οἵ. δἰΐδῃλ ϑαῖρρε Χβεῃορῇῃ. 
Ιαχῖ]ορ. Ρ. 112] πώματος; ἀποσπεῖσαί τινι ἔξεστιν ἢ οὔ; (οὈδΐ ΠΟΥ. 
1εςΐ. Ρ. 1ο8 | ἀποσπεῖσαι ΒΟΒΠΕ:; ἢ ἀποχέαι ἴῃ ΤηΔΥΡ. Ὁ 
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μετοίχησιν τὴν ἐνθένδε ἐχεῖσε εὐτυχῆ γενέσθαι" ἃ δὴ χαὶ 
ἐγὼ εὔχομαί τε χαὶ γένοιτο ταύτῃ. χαὶ ἅμ᾽ εἰπὼν ταῦτα 
ἐπισχόμενος χαὶ μάλα εὐχερῶς χαὶ εὐχόλως ἐξέσιεν. καὶ 
ἡμῶν οἱ πολλοὶ τέως μὲν ἐπιεικῶς οἷοί τε ἦσαν κατέχειν 
τὸ μὴ δαχρύειν, ὡς δὲ εἴδομεν πίνοντά τὸ χαὶ τδητωχότα, 
οὐχέτι, ἀλλ ἐμοῦ γε βίᾳ καὶ αὐτοῦ ἀσταχτὶ ἐχώρει τὰ 
δάχρυα, ὥστε ἐγκαλυψάμενος ἀπέχλαιον ἐμαυτόν" οὐ γὰρ 
δὴ ἐχεῖνόν γε, ἀλλὰ τὴν ἐμαυτοῦ τύχην, οἵου ἀνδρὸς 
ἑταίρου ἐστερημένος εἴην. ὁ δὲ Κρίτων ἔτι πρότερος 
ἐμοῦ, ἐπειδὴ οὐχ οἷός τ᾽ ἣν χατέχειν τὰ δάχρυα, ἐξανέστη. 
Ἀπολλόδωρος δὲ χαὶ "ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ οὐδὲν 
ἐπαύετο δαχρύων, χαὶ δὴ καὶ τότε ἀναβρυχησάμενος 
[κλαίων χαὶ] ἀγαναχτῶν οὐδένα ὃντινα οὐ χατέχλασε τῶν 
παρόντων, πλήν γε αὐτοῦ Σωχράτους. ἐχεῖνος δέ, Οἷα, 
ἔφη, γιοιξῖτε, ὦ ϑαυμάσιοι. ἐγὼ μέντοι οὐχ ὕχιστα τούτου 
ἕγεχα τὰς γυναῖκας ἀπέπεμψα, ἵνα μὴ τοιαῦτα σλημμε-- 
λοῖεν" χαὶ γὰρ ἀκήκοα, ὅτι ἐν εὐφημίᾳ χρὴ τελευτᾶν. ἀλλ 
ἡσυχίαν τε ἄγετε χαὶ καρτερεῖτε. χαὶ ἡμεῖς ἀχούσαντες 
ἠσχύνθημέν τε χαὶ ἐπέσχομεν τοῦ δαχρύειν. ὃ δὲ περι- 
ελϑών, ἐπειδή οἱ βαρύνεσϑαι ἔφη τὰ σχέλη, κατεχλίϑη 
ὕπτιος" οὕτω γὰρ ἐκέλευεν ὃ ἄνϑρωπος" χαὶ ἅμα ἐφα- 
στόμενος αὐτοῦ [οὗτος ὃ δοὺς τὸ φάρμακον) διαλιπὼν 

χρόνον ἐπιεσχότπτει τοὺς τιόδας καὶ τὰ σχέλη, χἄπειτα 
σφόδρα πιέσας αὐτοῦ τὸν πόδα ἤρετο, εἰ αἰσϑάνοιτο" ὃ 
δ᾽ οὐχ ἔφη" καὶ μετὰ τοῦτο αὖϑις τὰς κνήμας" καὶ ἔπα- 
νεὼν οὕτως ἡμῖν ἐττεδείχνυτο, ὅτι ψύχοιτό τε χαὶ πηγνῦτο. 
χαὶ αὖ ἥπτετο καὶ εἶττεν ὅτι, ἐπειδὰν πρὸς τῇ καρδίᾳ 

τ χαὶ γὰρ --- τ χαρτερεῖτε 5[οΡ. ογαρ.. 120, 32 

1 μετοίκισιν (οδεί τες Εἰ: ΡΣ 300 εὐτυχῆ ἸΒ ΘΕῸ ἢ ΟΣ ΕΙΠΕ ΠΩ: 
2 αὐ ΒΟΠΕ 3 ἐξ ξέπιεν ΒΓΕ, ἐξέπιε κ : 5 πεποκότα ΒΙ), 
ΠΟΙ. 6] 6 ἐμοῦ 76 βίᾳ καὶ αὐτοῦ ἀστακτεὶ Β(Ι), ἐμοῦ γε αὐτοῦ 
βία καὶ ἀστακτὶ Ἐ,, ἐμοῦ καὶ αὐτοῦ γε βίᾳ ἀστακτεὶ 515} 15 ἘΓΔΠΒΡΟϑΒΙ- 
{Ἰοηῖ5 οἴει Ῥ, ἀβαστακτὶ καὶ βέα τὰ τηδΥρ. γρ. ἃ “8 ἐκεῖνο γε Ὁ, 
ΘΟΕΙ. ἃ 9 πρότερος 4: πρότερον 1) 12 κλαίων καὶ ἸΠΟΙΠ51: 
κλαίων καὶ ἀγανακτῶν Ἰπο] 5]: Ἤϊτβομὶρ [ κατέκλασε ἘΡΑ: κα- 
τέκλαυσε Β( εἴ αἴ νΙάοίαγΓ Ὁ 15 μέντοι 6: μὲν ΒΞ 20 κατεκλίνη 
Η!ΓΒΟΠΙΡ 21 ἐκέλευεν Ε', 5εα ν 6Χχ 6ῃγ6η4. 22 οὗτος ὁ δοὺς τὸ 
φάρμακον {ΠἸρΡ[ΟΠΙΙΠ], Ἐογβίθπ Θθοιζα5 ἀρ]θνι ον γείθηρδοι δὰ 
ΡΙΠίΔγΟἢ. 46 56 γὰ ΠυΠ]η15 ν]η]οΐδ Ρ. 5 26 ἡμῖν ΒΟΠΕ: ἡαῖν 

10: πήγνυτο ΒΌΕς, 
πνίγοιτο (᾿, πηγνύοιτο Τυχηθριιβ, πηγνύοιτο ΝΕ] πηγνῦτο Αϑί 
27 αὖ ΜΌ: αὐτὸς Β(ΌΕ, αὐϑις Ἑογδίογ | ὅτε ἐπειδὰν ΒΕ: ὅτι 
δ᾽ ἂν (, ὅτε δ᾽ ἂν ς 
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γένηται αὐτῷ, τότε οἰχήσεται. ἤδη οὖν σχεδόν τι αὐτοῦ 
ἣν τὰ χερὶ τὸ ἦτρον ψυχόμενα, χαὶ ἐχχαλυψάμενος, ὃ ἕγξ-- 

κεχάλυπτο γάρ, εἶπεν, ὃ δὴ τελευταῖον ἐφϑέγξατο, Ὦ 
Κρίτων, ἔφη, τῷ “σχληπιῷ ὀφείλομεν ἀλεχτρυόνα᾽ ἀλλὰ 
ἀπόδοτε χαὶ μὴ ἀμελήσητε. “λλὰ ταῦτα, ἔφη, ἔσται, ὃ 

,ὕ ᾿ 3 ὃ (ἡ 2) 27 , “- 2 ’ 

Κρίτων" ἀλλ᾽ ορα, εἴ τι ἀλλο λέγεις. ταῦτα ἐρομένου 
2 -» 5 φ" 5: 2 , 2 9 9 νν ΄ 

αὑτοῦ οὐδὲν ἔτι ἀπτεχρίνατο, ἀλλ ὀλίγον χρόνον διαλι- 
Χ ΗῚ , ἈΝ πο ἡ, 2 , ΟΝ, Ν 

σχὼν ξχινήϑη τε χαὶ ὁ ἄνγϑρωπος ξἑξεχάλυψεν αὑτόν, καὶ 
« Ν ως Ἧ Ν ,ὔ ’, Ἃ 

ὃς τὰ ὄμματα ἔστησεν ἰδὼν δὲ ὁ Κρίτων συγέλαβε τὸ 
στόμα χαὶ τοὺς ὑφϑαλμούς. 

ΤΧΥΠ. Ἣδε ἡ τελευτή, ὦ Ἐχέκρατες, τοῦ ἑταίρου 
ἡμῖν ἐγένετο, ἀνδρός, ὡς ἡμεῖς φαῖμεν ἂν, τῶν τότε ὧν 
ἐπειράϑημεν ἀρίστου καὶ [ἄλλως] φρονιμωτάτου χαὶ 
δικαιοτάτου. 

1 αὐτῷ ἴῃ ταϑ. Ἑ| αὐτῷ ἦν Η!γΒΟΠΙσ 2 ἐκκαλυψάμενος Ἐ;, 
56ἃ ἐκ εχ διηθπά. 4 ἀλλὰ ΒΟΌΕ 6 ἐρομένου 1), 564 ουὅ δΧ 
ΕΠ] 6η6, 9 συνέλαβε ΒΩ. : ξυνέλαβε ἘΡ 10 στόμα καὶ ΒΟΘΡΕ: 
στόμια τε καὶ 6 1 ἑταίρου (ς᾽, 564 αἰ δΧ ΕἸ 6η6. 12 τῶν τότε 
ὧν ΒΟΠΕ: τῶν πώποτε ὧν ὙνγεοηΡδοῖ,, τῶν ὧν τότε ΒΕΥΠΠΑΓΟΥ 
βυηΐ. σγδθο. Ρ.461, πάντων, τότε ὡς Ἡεϊηάοτῇ, καϑ' ὧν τότε ἴΠεὈ6τ- 
ψΕΡ᾽ ῬΒΠ]ΟΙΟΡ. ΝΟ]. 20 (1863) Ῥ. 513, ἐκ τῶν τότε ὧν Βυϊζίηδηη, ὧν 
ν6] τῶν ὡν ΟἸτπη Θ΄! θα 13 ἄλλως ΒΟΘΒῈΕ, ᾿ποϊυϑιὲ ΜΘ: αλλων 
ΒΙΞοΠΟΗ͂ Ῥῃμαβάοῃ ἢ. 234 φρονιμιωτάτου 1), 564 γε ΟΧ διποηά. 

τ 
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ΑΌΘΕΝΘΌΑ ἘΤ ΟΟΒΒΙΟΘΕΝΘΑ. 181 

ἈΘΌΕΝΒΑ ΒῚ ΦΟΕΚΕΙΘΕΝΙΘΑ. 

δάάδ: νεῦρα οὕτω μὲν οὖν. καὶ εὖ γε φαίνεται εἰρῆσϑαι Ἐπ- 
ΠΥρητομὶ ἀδάϊ εἰ νεῦρα δοκῶ --- γάρ ἀφΙανι ΒαάΠδπι ἴῃ 
ερ᾿ϑίοϊα Ἐπὶ γαθπηο ρύδεῆχα ρΡ. ΧΧΨΝΠΙ. 
4616 νεῦθα: αἱ οἴ. συτῃρ. 216 Εὶ ἐν βραχεῖ. 
50 106 ἀποκρίν κα Β Ρῥῖ0 ἀποκρίν» ΒΏ). 
δααᾶς ἰεϑεμπηοηίαμη;: 14 σωμάτων --- τ8 δημοσία ἸΑΤΩΌΙΙΟ ἢ. 
Ῥτγοίγαρί. ο. 123 Ρ. 2ο8 ΚΙΘβϑιηρ. 
ὀφλών 5οΥἸΌ ΘΠ Π|. 
Δα ἰβϑε πη η]αΠη: 17 ἕν τι --- 20 πράγματα ἸΔΤΩΌΠΟΝ. ρτο- 
ἱγερί. 6. 13 Ρ. 208 ΚΙ655])1ηρ. 
Δ446: εἰ μή --- ἤρεσκεν ἀ6] αν (οΡαί πη Π6ΠΊΟ5. νο]. 2 (1874) 

Ῥ-. 245. 
Ἰεσα οἶμαι ΡΓ0Ὸ οἴμαι. 
Δ446: τί δὲ τὰς ἄλλας --- ϑεραπείας; Ἰητετραηχὶ ἘΠ446]1] 
Ὀιραϑί οἵ Τἄϊοιη5 Ρ. 121. 
δᾶάᾶδ: ὀρϑῶς αὐτὴ ΔΙΌ] ἢ 6] νι (ορϑὲ τηπθῖηο5. νο]. 2 
(1874) Ρ. 268. 
46]6 νεῦρα: ἀπόλλυται ἰε5Ξίε Βγνγαίοθσ Β εἰ βοῦῖρε: ἀπολλύηται 
τανοῦα, οἱ ἈΠ ΠΠ1πι5 βουιθι, Β. 
4616 μὲν (ρεΥρείδπι γα ρείτατη). 
5006 μενταν ΌΓῸ μέντ᾽ ἂν. 
ΘΟ 6: σώματος αὐτὰ οὐδέποτε τανοτα Β. 
5ΟΓΡ6: γὰρ αηία ἂν οτῃ. (Ὁ), δαά. σά. 
4446: [εἴτε] παρουσία, εἴτε κοινωνίᾳ εἴϑ᾽ ὅπῃ Βαάβδίη τηι15. 
ΤΏΘηΔη. νο]. 28 (1873) Ρ. 174. 





ΡΜ ΈΟΝΈΕΒ 

ΟΡΝΑ 

ΟὔΔΕ ΕΕΒΌΝΤΟΠ, ΟΜΝΤΑ. 

ΑὉ ΟΟΌΙΟΕΚ ῬΕΈΝΌΟ ΟΟΙΑΤΟῸΝ 

ἘΘΙΓΌΙΓΤ 

ΔΕΑΛΕΤΕΝΕΝ ΞΟΠ ΑΝ Ζ, 

γΟ]. 11. 

ΒΑΒΟΙΟΌΠΌΞ ΡΕΒΙ͂ΟΕ. 

ἘΧ ΟΕΕΙΟΙΝΑ ΒΕΕΝΗΑΒΌΙ ΤΑΥΟΘΗΝΙΤΖ. 

ΓΙΡΒΕΙΑΙΣ ΜΟΟΟΘΟΊΧΧΥΙΙ. 





ΡΙΑΤΟΝῚΙΡ 

ὑπ συ το κοῦ δ: 

ΠΌΓΙΌΙΤ 

ΜΑΒΤΙΝΌ5 ΒΟΗΑΝΖ. 

ἘΧ ΟΕΕΙΟΙΝΑ ΒΕΒΝΗΑΉΔΙ ΤΑὔΟΛΘΗΝΙΤΖ. 

ΤΙΡΒΙΑΤ, ΜΌΟΟΘΟΊΧΧΥΙΙ. 





ΓΗΟΝΑΚΊΣΟ ΒΡΕΝΟΘΕῚΊ; 

ΡΕΟΒΈΒΘΟΕΝΙ ΜΟΝΑΟΕΝΘΙ 

ἙἘΕΈΞΤΌΜ ὉΙΕῈΜ ΧΧ, ΜΕΝΟΙ ΜΑΕΒΤῚΙ Α. ΜΌΟΟΓΟΙ ΧΧΥΙΪ 

ΟὟΟ ΑΝΤῈ ἨΟ5 ΟΟἸΙΝΟΌΑΟΙΝΤΑ ΑΝΝΟΒ 

ΞΌΜΜΟΞΒ ΙΝ ΡΗΠΙΟΘΟΡΗΙ͂Α ἨΟΝΟΚΕΡ ΕΙΤΕῈ ΑΘΕΡΤΙΘ Ἐ5Τ᾽ 

σΚαΑΤΌΓ ΑΤΌΚ 

ἘΕΤ ΘΕ; 





ΒΈΞΑΔΕ ΕΑ ΤΟ; 

Αα (δίνη αρια Βα Κοπιτη 
βου ρίαταθ ὙΘΡΘΥΠγι15 δχοοῦρίαβ 
ἀυοαεν!ριη! σοαϊσιπΊ, 4105 ἢΪ5 
ΠΟΊΙ5 ἸΠϑΙσηϊνΙ; 

3.712Ζ.1.53Π Σ͵ὙΒΟΕΕΘΗΙΧΙπ.. 
Ἡογάχη ΠΡτοσιηλ ἄθηϊο ἸΏΒΡΟΧὶ 

Δοσυγαί σα 6. σοηία]}: 
39:5 ΔΕ ΠΣΥΒ. 

Ῥγαβίθγθι σοηρδίαν] 05 σοα]ο 65 
ἃ ΒΕΙΚατο ἴῃ (ταΐν]ο πεσ]θοίοβ: 

1) ψεπθίι πη ΔρΡΡρεπα. οἷἶα55. 4 
ςοά. τ (ΒΕΚΙΚοτῚ ἢ). 

2) Ταυταπίδηθσῃ ρο]αΐ. 85, 6 
(ΒεΚ οι α) 

2) νΝεηδίατῃ 590. 
Τδαπ6 21 ΠΠΡΥΟΓῸΠῚ βουϊρίασγας ἴῃ 

τιϑηλ Ποϑίγιπι σοηνοσί ροβϑαηί. 
ΤΑᾺΡτοβ, ατιο5 δρυα 5.41] 80 Γ 1 τὴ 
501πΠη} σοἸ]]αΐοβ. ΠΑΡ τηι5, οπ! 6 η- 
ἄο5 ἀπχὶ πἰροίε πππαπάτῃ ἔεγα Ρο- 
ὯΟ5 Π668π6 δοσιζαῖΐα σο]]δἴοϑ. 

(ΟαϊοσιΠη, 6105 ΤΠ]ΘΠΊΟΥΔΥ ΠΊ115, 
ἄτπια6 δηλ 1]18 6 ροβϑαηΐ αἸϑεϊηρα: 
Ατη111ὰ α, 486 σοητηδίαγ 8 ΠΡ ΤΊ5: 
ΙΖΦΞΠΣΥΚ Νεμῃβρί. δοο; 
ΤΑΥΆΊ]1α ὁ, πᾶ 6 σοι ρ] οἰ ὮΟ5 

13 Ρτοϑ; 7.5“ ΒΟΕΕῊΪΧΙΠ 1 (Δυγ. 
ΒΕ Π|- 85: 6. Ν  πεαὶ. 1. 

Ουοα αἱ ἀεπιοπβίγαγαίασ, ἤδαδς 
ΘΧΘΙΏΡΪα ΘΧΒΟΥΙΡΘΙ1: 
6, 9 (ΒΕΚΚ. το, 1) τῶν ὄντων ἐστὶν 

2161: αἷ: ΟἿη- "- 
6, 24 (ΒΕΚΙκ. το, 7) οὕτως ἔχειν ἃ: 

ἔχειν Ὁ. 
7, 25 (ΒΕΙςΚ. 11, 17) ὀνομάζοντες 8: 

καὶ διονομάξζοντες Ὁ. 
10, 12 (ΒΕ. 15, 2) ἐν ἀνθρώποις 

α: ἀανϑοώποις Ὁ. 
31, 7 (ΒΕΚΚ. 42,18) ῥευμάτων ααά. 

τ 5. ΟΤΏς Π. 
32, 8 (ΒΕΚΚ. 44, 15) φοβοῦνται δ: 
φοβεῖται Ὁ. 

Ουμ ααϊσαηαια ἴῃ αὐίθ οὐϊίσα 
γεύϑδηΐαγ σοαϊοα5. ΠΟῚ ΠΙΠΊΘΓΔΗ- 
ἄοβ, 5εα ρομάδγαπαοβ. 6558. ΠΟἢ 
παϑοϊδηΐ, ΠΟΡ15 ᾿πἀασδηαππη) 6556 
Δρραζεῖ, 6χ 40 ΠΌτῸ βῖνβ δχ αα]- 
Ῥι5 ΠΌΤΙῚ5. πηϊδοιιβαι6 [Δ Π}11186 
ΠΔΡῸ ρυτα Ῥοβϑὶΐ Ἴχρυῖπη!. Ημΐὰὶς 
δαΐδτῃ ΟἰῆοΙΟ τι 58 {1518 0] Δ Πγ115, ρού- 
ϑρεοίασῃη ΠαΌΘΓΕ ΠῸ5 οροσγίεί, 4υ86 
Ταῖϊο πίθου ϑιηρι]ο5 σοα]ς65 αἰΓ1π|5- 
4π6 δηλ] α6 Ἰηεγοθάδί, πα ας 
ΓΕ οὑπὶ 1η αἰἸσβαγίδίοηθ ΡΠ] ΟΙορῸ 
(35 Ρ. 643) ᾿πϑϑγίαᾳ ([πιδυϑασμαηραη. 
ὕρεῦ α1ς ρ]αιοηίβομθη ΗἩδη βο τ - 
16) σορίοβα αἰἸβριυίαγι πη 4114 5416 
ἄς δαᾶβθπῃὶ τα ΠΟΠΠ1114 δααϊίαχιι5 
51Π|, πος ἰοσοὸ 5αῖϊ5 ἤαῦθο ἤδες 
ΠΊΘΙΠΊΟΓΑΓΘ: 

1. ἘΔΙΊ]Π1α6 α 6 5115 ΠΡ ΥΤΙΠΊ15 
εϑί οοάδχ Βοαϊδίδηιϊϑ 5σῖνε (]αγκῖα- 
ΠΠΠ5 5 (ΒῈΚΙΚΟΙΙ 9). τς ἸΡῚῸ 
βου ρίθπσγαβ ΟΠΠΠ65 οὐδ ηΐ βιΠ]Π|)8. 41- 
᾿Ισεηῖα ἀδϑορθεπᾶδθ. Ῥγδείεγ 
ππης ΠΡτατ Ν᾽ ἰϊσαθατῃ ν΄ (ΒΕ ΚΚΟΙΙ 
20), ἀπε ἐχ (]αγκίδηο 6556 46- 
βουρίαση ἄοσαϊ ,, (πα 16 Ρ. 51“, 
51 Π51}15 Ἰοοὶβ δά], Ὁ], απο- 
{οϑοῦσηαιθ ἀθ ργιϑίϊημα ϑογιρίαγα 
(ἸΙΑΥΚΙΔΠΙ δἰνα Ῥύορίθυ ΓὙΑβ.ΓΆ ΠῚ 
δῖνε ῥυὲορίαυ δ]141ΠΔῈ ἰθ 6 πὶ ογαΐ ατι- 
ὈΙϊαῖΙΟο, δχ ΔΡΟΡΊΥΔΡΠΟ διΧι ΠῚ 
ΘΓ φΡοίογαί. Ετδῖη Νεπαίαση Ὁ 

(Βε κου 11) Πῖς 116 ἴῃ ΔΌΧΙΠ ΠῚ 
νΟΟΔν 1; 15 ΠΌΘΟΥ Ρ]ΘΓ 6116 σΟΠ5Ρ1- 
ΤᾺ 5 σαπὶ (ἸΑγκίαηο τηι]ῖο ἰδ θ ἢ 
Πος Ἰἰρτοὸ ἀδίθυιοῦ δϑί; Π8ΠῚ Ρυ]- 
ΤΏ ΠΟῚ ΓΑΙΓΟ ΠΟΙΓΘΟΊΟΠ65 (εἰ πὰ 
ΒΘΟΌ Πα 1 [ΔΙΆ] 141 ὁ) ἐχροτίιβ δϑί, 
ἀδιπάθ ΠΌΤΑΓΙ Παρ] σθηῖα ἴῃ 50 .1- 
6 Πη4ο ΠΠΡτοὸ ογαΐ πηαχίτηα. Εχ πος 
Πσοαϊο6 6α5 ἰαηίμιπη βουϊρίιγαβ μαμά 
8616 ημμϊα5 δτπιοΐανὶ, 486 ἃ (Ἰ]δγ- 

32,21 (ΒΕΚΚ. 44, 17) πεφόβηνται ἰκίαῃο αἸδογαραηΐθθ ΠΟ ΘΧ ΘΥΓΟΓΘ 
84: πεφόβηται Ὀ. ΠΥ ΥΙ σα πὶ ΟΥίαΘ 6956 νι ἀθηΐαγ. 



ΥΠ1 

1. ΑἸζοσῖτι5 ΓΑ 111 6 ὁ ΠΠΡΥῚ σοτὰ- 
ῬΙυΓ65 δχϑίαπί απδπὶ [ΔΉ] 6 α. 
Θ6α ΟἹΏΠ65 να] 4δ δχίρσιιδπ) Πα θαηΐ 
τἰἰ1]1ἀἴϑ ργαθίευ πηυτὴ Ν᾽ παίθση 
Τ (ΒΕ κου {), αηἀδ6 τηϑιηοσίδηη ἴα- 
ΤΏ]Π1α 6 ὁ ΟΡ Π16 1560] ροβϑϑα ἀοοαὶ 
ἴῃ ἀϊσβϑεγίδίοῃβ, 48 ατ|ἃ σιιργα Π16ῃ- 
ἰοΉΘτ ἔεοὶ. 91 Ἰστίαγ (ἸΔΥΚΊΔΩΗΙ, 
ἴα εἰδὴ Ν᾽ ΘΠΘΊ βου ρίαγαβ ΟΠΊΠ 65 
ΔΟσ ΓΑ 55:16 ἘΧΘΟΥ ΘΓ ΡδΓΓ οἴϑί. 
Ῥτγαρξίεγεα σου] αχ 115 Ἰοοὶβ ΠΡτο- 
ταμ Νεπαῖο τα χΊ 6 σοΟρΠΔΙΟΓΙΠΠΏ, 
ῬδΥθΙηΙ Ῥ (ΒΕ ΚΊζο Β), Νεπεῖ ἃ 
(ΒΕΚΚΕΘΙ .23), Πιαυγαπίδηὶϊ Η (Βεκ- 
ΚΕΙ͂ α) βουιρίαγαβ Ἔχ], 60 σοη- 
5110 πί σαπῇ Ν᾽ 6 μα. οὐ τοσ 658, 51 414 
ΔῈ Χ1Π1 ᾿ῇ ΡΘΗ ποζαΐ, οἰ] ΠΥ  η- 
ἴὰπτ ἰὰππη ἃ ΟΠ τ15 ΡΟΥΘ ΡΙ σα γα, 
αποϊηοο ἴῃ 15. ΠΠΡΓῚ5 [Ἀγ 1]Π1ὰ 6. ὁ 
ἰαχίιϑ5 τηι]ῖο τα ρ]5 4πατὴ ἴῃ Τ' ἄ6- 
ῬΙαναίιβ θϑϑαίΐ 114, υἱἵ ἴῃ ΑΗ ατοὸ5 
6Χ το ἰοηΐθ τηδῆδ 556 ΟΟΠΊΠΊΠΠ15 
Ἰδσιηα πα ]οαΐ 70,19 Κρατύλε --- 86, 
27 ἀληϑείας ἸαΌΘ65 εἰϊαπλ τϊ]ίο 
ΤΉΔΙΟΥ ΠΥΓαρεγαεῖ απαπὶ ἴῃ ΡῸ ὦσὑο 
ψΊΠΟΙ]0 σΟΡΏΔΙΙΟΏΙ5 ἴΕΥΓ 5656 δ]ηΐ 
ΠΟΠΪΠΟἿ αυδίίοῦ 4105 ΠΟΙΏΪΠΑνῚ 
ΠσΟαΙο65, 4110] δοσυγαῖτ5 ΘΠΔΥΓΑΟ. 
ΑἸ ΠΙΡΥῚ 51 φυϊα πονὶ, αποά ᾿ἄδπη 
ν τ 65ϑεΐ, οί] οσπηΐ, 14 ἐχ σοη- 
1δοΐαγα 6556 δίμτη Ρ]4Π.6 Π]Π] ρ6Υ- 
51.451. Νεο ἰδηΊεη εἵαΐ οὐὙΓ 8165 
οοῃίθοΐαγαβ ἃ Τὴ6 5Ρδυ που  Π[Γ, 

ΡΕΚΑΒΒΑΤΙΟ. 

Ῥοβίαιπδιη αἀοσαίηγι5, “αοτηοάο 
ἀπμα 1 [ἈΙ]]]] Δ Υ1Π τ] οσα ἃ ΠῸ- 
15 αγιΐα θϑϑϑί, φυ δου, δα απ 1} 
ΠΟΙΤΊΔΙΏ ἰδχίιι5 σοηϑίτιδηάι5. 510. 
ΟἸ σππ (ΟΡ αἴο αὐτ1|5 8115 ΤΑΙ ΓΕΠΠῚ 
αὐδηΐαπη 1ῃ δία δα νϑ]αϊ 1Π 
Πᾶς ΟΡΙΠΙΟΙΘ {π|ι, αὖ ΓΑ]. 1118 6 ὁ ππ]- 
Ιαηλ ρᾷθηβ διοίογιδΐθ 6556 ρΐα- 
ΤΕ, δ πῆς τη 6 ]1οΥα εἀοσίιι5 418- 
Ἰοσουιπ ἴῃ δος ΓΕ αἸνευβαπὶ 6556 
ΠΟΠαΙΠοπθῖ σοηΐθηάο. ὅδυηΐ αἷὰ- 
ἸοσῚ, ἴῃ αϊθιι5 ραποᾶ ἰδηΐασῃ απᾶ6 
δ πί δρία ΠΟΡῚ5 ργδεθβαΐ δἱΐεγα [ὰ- 
ΤΉ1]14 ; 56πΐ δι ςθ  ΘΕΙΔ 1 ἀἸΔΙΟΡῚ, 1. 
4αϊθιι5 [ατη1]1646 ὁ τηαρηδ δϑΐ δυςοίο- 
ΤΙα5. [1}ἢ ΠΟΙΙΠῚ ΠΙΙΊΘΙΟ δϑί αἸὰ- 
Ιοσιιθ, 4.6 ΠῚ ϑ5|5.ῈΡῚ δαἀεπάιπτ, 
(ταΐίγ]ι5. Ἰίδαφιθ ΕΠ] ΡΠ 1551Π16 
ΓΙ 5416 [ΔΙΏ]]1Δ 6 βου! ρίαταβ ᾿ΠΊΘΥ 
56 σοΠΊΡΑΓαν] 414 416 655εΐ σϑπι- 
Π11ΠῚ ΕΧ 115 ἸΠν ΘΓ δίπα πὶ. ΑἹ 1πα]1- 
οἴππ εγαΐ, 14 αποα ἔδο!]α 4115 56 ῃ- 
[1αΐ, ΠΟῚ Τα ΓῸ ΔἸ σιιιπλ. ΝΑ 6ϑὲ 
404 σοΙρΡ τ ι15 Ἰοςῖ5 ἀπ Ὀ1165, 
αἰΓΠῚ ἴῃ Β Ἰηςουροϊδίϊο βίδίπεπάδ 
5:0 δὴ ἴῇὴ Τὸ Ομ 5510. [ἢ τγαριι5 4πᾶ6 
Δα γΤαϊοηθ ΠΊ ΒΟΥ ΘηΑῚ ρογπθηΐ 
(ξ, σ), ἴῃ ΠΟ] οσδίϊοηα νου ΟΥ1Π|, 1 
Θ]Ι5Ι0 6, ΕὈ1 ἄτιο ᾿ΥῚ ΠΟῊ ΓΑΙῸ 1Π- 
[ΕΓ 5656 ἀιβϑεηίιπηΐ, δα πα π1ο- 
Τ15 ΘΧΕΟΙΊΡΙΑΙ5, 14 εϑί (Ἰδγκίδηιϊ 
ΠΟΙΤΏΔΠΊ, ἰαχίιιϑ ΓΘΟΘΠ510 οἵαΐ 1η- 
δε πδη44. ΕἸδτη ἴῃ.ἤ» ἐφελκιστικῷ, 
ἰοΐᾳ δα ϑουρίο 51 ἀἸββθῆϑβιιβ δαί 1η- 
ἴ6Γ ἄιιοσ σοαϊοθ5, Π6 ἴῃ ἱποοηϑβίδης- 
[Δ 6 ΟΥΙΠΠΘἢ ἸΠΟυΓΓΟΓΘ πη, (Ἰαγκία- 
ΠῚΠΠῚ ΟἸΓΑνῚ ΘΧΡΙΙΠΊΘΠ ΠῚ. 



ΝΟΤΑΚῸΜ ΙΝΌΒΧ. ΙΧ 

ΝΘΕΔΕΌΝΜΕΤΝΌΘΕ.: 

Β (ΒεΕΚΚοταῖ 90) ΟἸαγκίδηιϊιβ σῖνα ΟΧΟΏΊ ἢ 515 σῖνα Βοα]δϊδηιι5. 

Τ' (ΒΕΚΚοα ἢ) νΝεηδίαϑβ Δρρεπά. οΪ855. 4 σοί. 1. 

ἘΧοΙηΡΙατη Ν ΔὮ]ΘΩΙ σαουίιβ5 δ Ἰ 50 Π 6111 ναΥΟσ Γἢ ΤΠΘΠΊΟΥ (Οριι56. 
1 830) βοτιρίιταβ Πογαπη ἀπογαπι ΠΌΤΟΥ Τὴ σατηπηα, 466] ἀΠσεπίϊα. Αο- 
σοπίμβ5. Δ ΠΠΘ ἢ ΟἸΠΪ5505 να] ρογίαυτραίοβ εἰ βριγιίι5 ἡθο]θοΐοβ να] σο- 
{505 πι| αθΊα 16 ἐποίδγεη, ρα ίγαγα ἃ Πη6 ΠΟῚ ροίΐπϊ. Εἰ ΔΠ} πο τη 
ΘΟΓΙΡ6 ΠῚ νεῦρα 4υδϑάδιῃ ργορίαθυ ΠΠΑΡΉΙΠΊ ΠΠΠΊΘΙΙΠῚ ΘΧΘΙΏΡ]ΟΥτπῚ ΠΙς 
τηδ αἱ ᾿πἀϊσαγα 4π8πη0 ἴῃ ποίϊ5.. Ψ 6] ὅτ᾽ ἂν βου Τὸ 9,15. 9, 25 10,4 

ΤΠ 112. ΔπΠ 15 “Ὁ. 25. 5. 17. 2.1 77:15 72.16. .«ὅὅταὰν Ὁ, ὅτι ἂν αὶ 
εἴ αἱ νΙαφδίυγΓ Β 19, 15 50,10 62, 19 65, 10 70, 22 73,33 --- ὁπόταν Ὦ, 
ὁπότ᾽ ἂν Τ εἴ αὐ νϊάείυγ Β 4, 31 --- ἐπείδ᾽ αν Τ 24, 30 47, 6 48,19 50,1 
60, 17 81, 25 --- ἐπειδὰν Ὁ, ἐπειδὰν Τ' εἴ αἱ νΙάείυγ Β 46, 26 --- Ῥτο 
ὁτιοῦν 501 δτιοῦν Τ 65, 9 --- ὁτιοῦν Ὁ ὅτιοὺν Τ᾿ εἴ αἱ νἱἄείυν Β 
62, 20, ὁτιοῦν Β, ὅτιοῦν ὙΠ. το: στουοῦν ΒΊ, ΠΟΥ. Ὁ 3,10 --- ὁτφοῖν 
ὝἼ 32, 25, ὁτῳοῦν Ὁ, ὕτῳοῦν ἘΠ τ τ" ὅντιν οὖν Τ 66, 13 -- ὅπου- 
οὐν Τ 32,25, ὁπουοῦν Ῥ, ὅπουοὺν ΒΤ 12,5 --- ὁποιῳοῦν ε ὁποίφοῦν 
ἘΠ ΤΟ ..57 12. ἈΝ ρον Πν Ῥ, ὁποίαις οὖν Β, ὁποίαιςοῦν Τ 12,3 -- ὅπως- 
τιοῖν Τ 67, τι -- ΡΙῸ μιηδὲ το το μὴδὲ ΒΊ: ΟἿ. 23} 70. 22 71. 28: 

Τοία δαἀβογιρίιπι δϑί εἰ τη Β εἴ ἴῃ Τὸ (Τ᾿ δυΐθτη ΠΟ γαγῸ σΟΠΊΡΘΠα115 
Ὁ 1), Θαυ] 61 1ῃ ποί15 βαρ εῦ Δα ΠιΡ1 Ἰοΐα σα ϑοσ!ρίατῃ. 

Τ αὐ ρο556Π} 5011{0 δοσυγαίιιβ ρΟϑϑθπ. σοηΐεσγα, Ὠυτηδηϊαία ρτδα- 
ἔεςῖ! Ματγοίδηδθ, εἰπαο εἴξοίαπ δϑί, ἴη 46 πῇ Πη6 ΒΕΙΏΡΟΥ σΊαΐο Δη1ΠΊΟ 
οτε Προ πΐθυ ἢϊς [δίθουσ. 

ΤΑ ΡτοτΠ, 4105 ϑίδ!τη ΠΟΙΏΪΠΑΌΟ, 5οΥρίιγαθ. σῖνα σοηϊθοίαγαϑβ 51Π- 
615 (πέμπτη ἰοο15 ποίαν!: 

Π) (ΒΕκΙκοεῖ Π) Ννεπείαβ 185. 

Ε (ΒεκΚΚετῖῖ ,3) ΒΘ βϑαυ 15 ΠΡ ῈΥΓ ϑῖνε Ναπαίιβ 184. 

α (ΒεκΚΚο τι .3) Νεπείιβ 8 (ρρεπά. οΪα55. 4 ςοά. 54). 

Η (ΒεΕΚΚΚΕῚῖ αἡἹ Παυσαητδηῖ5 ρῥ]αΐ. 85, 6. 

Ρ (Βεκκοϑη Β) Ῥαγιϑίηιιβ 1808 (0]. 2088). 

ν (Βεκκεῆ 46) Ναιοαδηιβ 225, 226. 



δὶς ΝΟΤΑΒΌΜ ἹΝΌΕΧ. ᾿ 

ἘἈδοδηςΊΙΟΥῈ 5. τήηϑηϊ5 ΠΠΡγούια ΒΊ ΘΕ ΘῊΡ εἰρῃηϊῆοανὶ 116 115 
"τ. ΕΣ πΡυ: 

ΕΠίδτη οχ 841115 Π10115 51 4π8Π| νεσατη σοηϊθοίαγαπη ΠΕ Ραπί, ποη ατι- 
Ῥϊΐανὶ δδπὶ δῇεγσγε; Πο5 ἰδτηθῃ ΠΠΌΓΟ5. ΠΟΪῈ] ΠΟΙῚ5 αἸϑι]σιιεσα. 

Θίβ!]]1α ΠΙΡΓΟΥΙΠῚ βου! ρίατ!5. ἴῃ ΠοίΙ5 δαροϑβιία ϑἰσηϊῆοδί ΠἸ[ΘΎδην 
ΕΥ̓ βδπ, ϑΐ6 1114 τεχίαὶ ᾿ηϑασία Ἰδοι ΔΤ. 

ψεῖθα ϑἰηθ ΠΡγούαπῃ δποϊοτιαΐα ἴῃ ἰδχίαπη γεοθρίδ 5ί61111115 1Πο] 115]. 

Οποιςδϑοπησια 46 οοἸ]αίῖοπα πχθα ἀπ ΙΑ 4 ΠῚ), ποΐα5 ΠΌΤΟΥ ΤΏ τ1Π0]15. 
() αἰτουμηάβα!. 

ΝΌΠΙΘΙΙ ῬαρΊΠδτιπ εἴ ν Υβϑ 1} 1 ἀρραγαίι οὐϊτϊσο οσσυγγοηΐοβ δᾶ 
ποίδ5, 51 ποΐδε ἀδϑυηΐ, δα νεῦρα βου ρίου!β βρεοίδηί. 



ΚΡΑΤΎΛΟΣ 

ἢ περὶ ὀνομάτων ὀρϑότητος, [λογικός]. 

ΤΑ ΤΟΥ͂ ΔΙΑΔΟΓΟΥ͂ ΠΡΟΣΩ͂ΠΑ 
ἙΡΜΟΓΈΝΗΣ, ΚΡΑΤΥΛΟΣ, ΣΩΚΡΑΊΗΣ. [5:.1] 

Ρ.383 

1. ἘΡΜ. Δούλει οὖν χαὶ Σωχράτει τῷδε ἀναχοινω- 
σώμεϑα τὸν λόγον; 

ΚΡ. Εἴ σοι δοχεῖ. 
ΕΡΜ. Κρατύλος. φησὶν ὅδε, ὦ Σώκρατες, ὀνόματος 

5 ὀρϑότητα εἶναι ἑκάστῳ τῶν ὄντων φύσει τιεφυχυῖαν, χαὶ 
οὐ τοῦτο εἶναι ὀνομὰ ὃ ἂν τινες ξυνϑέμενοι χαλεῖν χα- 
λῶσι, τῆς αὑτῶν φωνῆς μόριον ἐπιφϑεγγόμενοι, ἀλλὰ 
ὀρϑότητά τινα τῶν ὀνομάτων “τεφυχέναι χαὶ “βλλησὶ χαὶ 
βαρβάροις τὴν αὐτὴν ατεασιν. ἐρωτῶ οὖν αὐτὸν ἐγώ, Β 

το εἶ αὐτῷ Κρατύλος τῇ ἀληϑείᾳ ( ὄνομα" ὃ δὲ ὁμολογεῖ. 7} 
δὲ Σωχράτει; ἔφην. Σωχράτης, ἢ δ᾽ ὅς. Οὐχοῦν χαὶ 

τοῖς ἄλλοις ἀνϑρώποις πᾶσιν, ὅ7ιξρ «καλοῦμεν ὄνομα 
ἔχαστον, τοῦτό ἔστιν ἑἕχάστῳ ὄνομα; ὃ δέ, Οὔχουν σοί 
γε, ἢ δ᾽ ὅς, ὄνομα Ἑρμογένης, οὐδὲ ἂν πάντες καλῶσιν 

Κρατύλος ἢ περὶ ὀνομάτων ὀρϑότητος ΒΌΡΤ, λογικὸς ροβί ὀρϑότη- 
τος δα4. αἱ νϊάείυτ Ῥ, ΕΚ Ν. Ὁ. Ῥ. 113; τὰ τοῦ διαλόγου σρό- 
σώστα Μρμογένης τυ ν “Σωκράτης ΡῬαϊ, Ἑομογένης Κρατύλος 
“Σωκράτης τηδπι ΤαΟΘη 551 τη8 Ὁ 

5 καὶ οὐ --- Η ἅπασιν Ἐλπι5ε. ῬΥδερδσ. Ἔνδηρ. τι, 6 (νοὶ. 2 Ρ. 9 Τιπηάοτ), 

Οτεροσ. Οοσγιπίῃ. ΝΥ 412 γμεΐου. βτύδαβο. νο]. 7 Ρ. τορά 

ι: ἀνακοινωσώμεϑα Β: ἀνακοιώσωμεν Τ,, αἵ ςἔ, ΡῬγοίαρ. 314 Β 
εἰ ΒγειθηΡΔΟἢ δα Χοπορἢ. ΑΠΔΡ. 3,1, 5. ἢ. 55» 56Π16] ἰδηΐυτη (46 
Ι6ς. ΧΙ Ρ. 913 Β) ΡΙαῖο ἀβαγρανῖὶ δοεϊνιπη 6 ξυνϑέμενοι Β: 
συνθέμενοι 107: ΤΑ αὑτῶν Τ: αὐτῶν Β 8 ὀρϑότητα τινὰ Τ 
1Ο εἰ αὐτῷ κρατύλος τῇ ἀληϑείᾳ ὁ ὄνομα Τ: εἰ αὐτῷ πότερον κρατύ- 
λος τῇ ἀληϑείᾳ ὄνομά ἐστιν ἢ οὔ Β, Βογυτη γε οσιπι εἰ ἀδ]ενὶς 
ΘΙΔΠ θαυ πότερον Η]ΓΒΟΠΪβ, εἰ αἴαια πότερον οὐτὴ ἨεΙπάοτῆο 
ὙΝΊ ΠΟΙ οἸπηδηη ; ΟἹ τὴ ῬΓΙῸ εἰ ΘΟΤΡ51 ἐπ᾽ 5ρες. οὐ. Ῥ. 15 (εἴ. (Υδίγὶ. 
, ΧοΠΟΡΗ. (ΘΌΘΙ. ὁ; 12 ΕρΙΙ Θ τ 3.1. 12): ΟΞ ΤΩ ςοηϊθοία- 
ΤΆΤΩ ΠΠΟ ῬΥΟΡΊΘΥ γεῖρα, Ἰηβθαιθηῖία τί δὲ «Σωκράτει ΔΌΪοΪο | ὁμιο- 
λογεῖ τῇ δὲ ΒΤ: ὁμολογεῖ αὐτῷ γε τούτῳ ὄνομα εἶναι τί δαὶ Ὁ 
ιτ ἔφην τῷ ἔφην ἐγώ Β 13 τοῦτό ἐστιν Β: τοῦτ᾽ ἐστὶν Τ' 
τι4 Ὁ: ἡΒ 

Ῥίαίο νοΐ, 71. 1 
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ἄνϑρωποι. γχαὶ ἐμοῦ ἐρωτῶντος χαὶ προϑυμουμένου 
εἰδέναι ὃ τί ποτε λέγει, οὔτε ἀποσαφεῖ οὐδὲν εἰρωνεύεταί 
τε πρός με, προσποιούμενός τι αὐτὸς ἐν ἑαυτῷ διανοεῖ- 

σϑαι ὡς εἰδὼς περὶ αὐτοῦ, ὃ εἶ βούλοιτο σαφῶς εἰπεῖν, 
ποιήσειεν ἂν χαὶ ἐμὲ ὁμολογῇ καὶ λέγειν ἅπερ αὐτὸς 
λέγει. εἰ οὖν πῇ ἔχεις συμβαλεῖν τὴν Κρατύλου μαντείαν, 
ἡδέως ἂν ἀκούσαιμι" μᾶλλον δὲ αὐτῷ σοι ὅπῃ δοχεῖ ἔχειν 
περὶ ὀνομάτων ὀρϑότης, ἔτι ἂν ἥδιον πυϑοίμην, εἴ σοι 
βουλομένῳ. 

ΣΟ Ο παῖ “Ἱππονίχου Ἑρμόγενες, σιαλαιὰ τταροιμία 

ὅτι χαλετὰ τὰ χαλά ἐστιν ὕπῃ ἔχει μαϑεῖν" χαὶ δὴ χαὶ 
τὸ περὶ τῶν ὀνομάτων οὐ σμιχρὸν τυγχάνει ὃν μάϑημα. 
εἰ μὲν οὖν ἐγὼ ἤδη Υ Τχηχόη παρὰ Προδίκου τὴν πεντηχον- 
τάδραχμιον ἐπίδειξιν, ἣν ἀχούσαντι ὑπάρχει τιερὶ τοῦτο 
χιεπαιδεῦσϑαι, ὥς φησιν ἐχεῖνος, οὐδὲν ἂν ἐχώλυέν σε 
αὐτίχα μάλα εἰδέναι τὴν ἀλήϑειαν περὶ ὀνομάτων ὑρϑό- 
τητος νῦν δὲ οὐχ ἀχήχοα, ἀλλὰ τὴν δραχμιαίαν" οὔχουν 
οἶδα πῇ ποτε τὸ ἀληϑὲς ἔχει ττερὶ τῶν τοιούτων. συζη- 
τεῖν μέντοι ἕτοιμός εἶμι καὶ σοὶ καὶ Κρατύλῳ κοιγῇ. ὅτι 
δὲ οὐ φησί σοι “Ἑρμογένη ὄνομα εἶναι τῇ ἀληϑείᾳ, ὥσπερ 
ὑποπτεύω αὐτὸν σχώπτειν" οἴεται γὰρ ἴσως σξ χρημιά- 
τῶν ἐφιέμενον χτήσεως ἀποτυγχάνειν. ἀλλ᾿ ὃ νῦν δὴ 
ἔλεγον, εἰδέναι μὲν τὰ τοιαῦτα χαλεπόν, εἰς τὸ ὙΠῸ δὲ 
χαταϑέντας χρὴ σχοπεῖν εἴτε ὡς σὺ λέγεις ἔχει εἴτε ὡς 
Κρατύλος. 

11. ἘΡΜ. Καὶ μὴν ἔγωγε, ὦ Σώχρατες, πολλάκις δὴ 
χαὶ τούτῳ διαλεχϑεὶς χαὶ ἄλλοις πολλοῖς, οὐ δύναμαι 

δοκεῖ ἔχειν περὶ ὀνομάτων ἐρϑότης 5οΥἸρδ5ὶ: δοκεῖ ἔχειν περὶ 
ὀνομάτων ὀρϑότητος Β, δοκεῖ περὶ ὀνομάτων ὀρϑότητος Τ, 1461} 
νι τππὶ ὀρϑότητος Ῥήο ὀρϑότης Ὠαρεί Ναίιϊσδηι5 Ν' (τδίυ]. οό, 12 
ΒΕΙΞΙΞ ΤΙ ρυσθίεῖ ᾿ΘΟΙΠΕΙΟΠΒΙΗΝ ΟἿΣ 2. 18. Θὲ Ὁ. 11; 1Ὁ 9 βουλομένῳ 
Τ: βουλομένῳ ἐστίν ΒΩΗΡΙ, δ«ἱ οἷ. ἄς τερ. Π 358 Ὁ ὅρα εἴ σοι 
βουλομένῳ ἃ λέγω εἴ απ Δα ἢυης Ἰοσαμη δαἀποίαν! 5.4] δι 
10 Ἑρμόγενες ἀθ]αν! ΝΑΡΘΥ οΟ05. οΥἹζ. Ρ. 11, (οΡαί πον. Ἰθοΐ. Ρ.641, 
αν ΟΕ ΟΊ Ὁ 13 ἠκηκόη Τι ἀκηκόειν Β1) (μοη, πἰ αἷΐ 
(αἰϑίοσα, ἀκηκόει Β), ἠκηκόειν ΕΗΡά δ6ἐ αἴ νΙάείαγ {, ἀκηκόη ΒΕ]ς- 
ΚΟΥ 15 ὡς φησὶν Β | ἐκώλυεν Ὁ: ἐκώλυσεν Β, ἐκώλυέ Τά, ἐκώ- 
λυσε Ὁ 17 δοαχμιαῖαν Τ, σοτ. {| οὐκοῦν ΒΎ,, σοττ. Ὀΐ 20 οὐ 
φησί ΤΌ: οὐ φήσει Βί 21 σκώπτειν ΒΤ: σκοπεῖν (51) 6 80- 
ΘΘΠΓΠ) 1 ΤῆΒ τσ. 6], ἡ 22 ἀποτυγχάνειν Τ΄: ἀποτυγχάνειν 
ἑκάστοτε [Ὁ 
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σπεισϑῆναι, ὡς ἄλλη τις ὀρθότης ὀνόματος ἢ ξυνϑήχη χαὶ 
ὁμολογία. ἐμιοὶ γὰρ δοχεῖ, ὅ τι ἄν τίς τῳ ϑῆται ὄνομα, 
τοῦτο εἶναι τὸ ὀρϑόν" καὶ ἂν αὐϑίς γε ἕτερον μεταϑῆται, 
ἐχεῖνο δὲ μηχέτι χαλῇ, οὐδὲν ἧττον τὸ ὕστερον ὀρϑῶς 
ἔχειν τοῦ προτέρου, ὥσπερ τοῖς οἰχέταις ἡμεῖς μετατι- 
ϑέμεϑα᾽ οὐ γὰρ φύσει ἕξχάστῳ τιεφυχέναι ὄνομα οὐδὲν 
οὐδενί, ἀλλὰ νόμῳ χαὶ ἔϑει τῶν μεϑιστάντων τε χαὶ χα- 
λούντων. εἰ δέ πῃ ἄλλῃ ἔχει, ἕτοιμος ἔγωγε καὶ μανϑά- 
γειν χαὶ ἀχούειν οὐ μόνον παρὰ Κρατύλου, ἀλλὰ χαὶ σπταρ᾽ 
ἄλλου ὁτουοῦν. 

Σῷ, Ἴσως μέντοι τὶ λέγεις, ὦ Ἑρμόγενες" σχειμψνώμεϑα 
δέ. ὁ ἂν φῇ χαλεῖν τις ἕχαστον, τοῦϑ᾽ ἑχάστῳ ὄνομα; 

ἘΡΜ. Ἄμοιγε δοχεῖ. 
Σῷ. Καὶ ἐὰν ἰδιώτης χαλῇ χαὶ ἐὰν πόλις; 
ΕΡΜ. Φημί. 

ΕΣΩ, Τί οὖν; ἐὰν ἐγὼ χαλῶ ὅτιοῦν τῶν ὄντων, οἷον ὃ 
γῦν χαλοῦμεν ἄνϑρωπον, ξὰν ἐγὼ τοῦτο ἵχτττον τιροσα- 
γορεύω, ὃ δὲ νῦν ἵτπον, ἄνϑρωττον, ἔσται δημοσίᾳ μὲν 
ὄνομα ἄνϑρωπος τῷ αὑτῷ, ἰδίᾳ δὲ ἵπττος; καὶ ἰδίᾳ μὲν 
αὖ ἄνθρωπος, δημοσίᾳ δὲ ὕτπος; οὕτω λέγεις; 

ΕΡΜ. Ἔμοιγε δοχεῖ. 
1Π. Σῶῷ. Φέρε δή μοι τόδε εἰγιέ. χαλεῖς τι ἀληϑῆ 

λέγειν χαὶ ψευδῆ; : 

1: τις ΒΌΤ: τις ἐστιν ἃ, στὴ ϑίθρμαμπο ργορανι ΗΙγβοῃὶρ | 
ξυνϑήκη Β: συνϑήκη ΠΤ 3. εἶναι Β: εἶναι καὶ Τ᾽, αἱ ςἔ. 286 (, καὶ 
εἶναι ΠΕΙΪΠΘΟΥ κ μετατιϑέμεθϑα Γ: μετατιϑέμεϑα οὐδὲν ἧττον τοῦτ᾽ 
εἶναι ὀρϑὸν τὸ μετατεϑὲν τοῦ προτέρου κειμένου Β, οὐδὲν ἧττον 

τ 
εἶναι ὀρϑὸν τοῦτ᾽ εἶναι τὸ μετατεϑὲν τοῦ προ κειμένου ἸΏ ΤΊΆΓΡ. 
844. ἴ; οὐδὲν ἧττον --- κειμένου στὴ (ΟΓΏΔΙΙΟ αοΐορ. Ρ. 17 ἀ6]δνι 
Αβί, οὐδὲν ἧττον --- ἔχειν τοῦ προτέρου ἀο]ενὶ! ΒαΙίοΥ οἷ, ΝΑΡΘΥ 
ΠΟΠΊΠΊ. 11 0.73; οὐδὲν ἧττον --- ἔχειν τοῦ προτέρου ἀε]ενὶ εἰ νεῦρα 
οὐδὲν ἧττον --- κειμένου ῃ ΘΟΓΙΠῚ ἸΟΟιΠ ἰγαηβροϑαϊ βαϊίοῦ Α141- 
ὯΔ6, ἔχειν τοῦ προτέρου κειμένου 50ΥἹ1ρ51: εἴ νεῦρα οὐδὲν ἧττον --- 
κειμένου ἀο]ενι ΒΕΚΚΟοΥ, τοῦ προτέρου οὐτὴ οοαϊςε (πάϊαπο οἴη. 
Ἡεϊηδοτί, εἰ ροϑί ὥσπερ Ἰπβϑγ οἱ δα ἀἸαπηθπίιπ (]αγκίαπὶ οὐδὲν 
ἧττον --- κειμένου 1ῃ. ἰαχί ΠῚ) Γασορὶς ΗδΥ Δ Πη 7 τῶν μεϑιστάν- 
των γρο. ἃ, ργορανι Ηθυτηδηη: τῶν ἐϑισάντων ΒΤ, τῶν διορισάν- 
τῶν ΝΑΡΘΥ σοτηη. [1 Ρ. 73 τ τ Β': τὸς 12 ὃ ἂν φῇ καλεῖν 
ΒΟΓΙΡ51 οἵ. 385 Ὁ: ὃ ἐαν ϑῇ καλεῖν Β, ὃ ἂν φῇς (ϑῇ ἴῃ τηᾶῖρ. {) καλεῖ 
Τ, ὃ ἄν, φής, καλῇ ΗϊγΒΟΠΙρ, ὃ ἂν ϑῇ καὶ καλῇ νεὶ ὃ ἂν ϑέλῃ καλεῖν 
Ἡδυβάδ 5ρ6ς. οΟΥἵ. Ρ. 79 τοῦϑ᾽ ἑκάστῳ ΤΙ: τοῦτ᾽ ἔστιν ἑκάστῳ Β, 
ΔΌΣ απ. 10 14 καὶ ἐὰν Βί: καὶ ἂν Τ᾿ | ἐὰν πόλις Βι: ἂν πόλις Τ' 
16 ἐὰν Β: ἄν Τ᾽ 20 τῶ αὐτῶ ροϑβί ἄνϑρωπος αἀ4. ἃ 2: τί γὰρ 
ἂν ἄλλο τις φαίη δὰ δοκεῖ ἴῃ τηᾶῖρ. αἀά. ἃ “ἣν ΒΕ: τὰ Τ' 

1: 

ε 
Ε -“ 

δῦ 
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ΕΡΜ. Ἔγωχγε. 
ΣΩ. Οὐχοῦν εἴη ἂν λόγος ἀληϑής, ὃ δὲ ψευδής; 
ΕΡΜ. Πάνυ 78. 
ΣΩ. “ρ᾽ οὖν οὗτος, ὃς ἂν τὰ ὄντα λέγῃ ὡς ἔστιν, 

ἀληϑής" ὃς δ᾽ ἂν ὡς οὐχ ἔστιν, ψευδής; 
ἙἘΡΜ. Δ ,αί. 

ΣΩ, Ἔστιν ἄρα τοῦτο, λόγῳ λέγειν τὰ ὄντα τε χαὶ μή; 
ἘΡΜ. Πάνυ γε. 

Σῷ, Ὁ λόγος δ᾽ ἐστὶν ὃ ἀληϑὴς πότερον ὅλος μὲν 
ς ἀληϑύς, τὰ μόρια δ᾽ αὐτοῦ οὐχ ἀληϑῆ; 

18) 

ἘΡΜ. Οὐχ ἀλλὰ καὶ τὰ μόρια. 

ΣΏΩ. Πότερον δὲ τὰ μὲν μεγάλα μόρια ἀληϑῆ, τὰ δὲ 
σμιχρὰ οὔ" ἢ πάντα; 

ΕΡΜ. Πάντα, οἰμιαι ἔγωγε. 
Σϑ,. Ἔστιν οὖν ὃ τι λέγεις λόγου σμιχρότξερον μόριον 

ἄλλο ἢ ὄνομα; 
ἘΡΜ. Οὐχ ἀλλὰ τοῦτο σμιχρότατον. 
Σῶ, Καὶ τὸ ὄνομα ἄρα τὸ τοῦ ἀληϑοῦς λόγου λέγεται; 
ἘΕΡΜ. Μαέ. 

ΣΩ. “ληϑές γε, ὡς φής. 
ἘΡΜ. (ναί. 

ΣΩ, Τὸ δὲ τοῦ ψευδοῦς μόριον οὐ ψεῦδος; 
ἘΡΜ. Φημί. 

Σῶ, ὭἌστιν ἄρα ὄνομα ψεῦδος χαὶ ἀληϑὲς λέγειν, 
εἴπτερ χαὶ λόγον; 

ΕΡΜ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ, Ὃ ἂν ἄρα ἕχαστος φῇ τῳ ὀνομα εἶναι, τοῦτό 

ἐστιν ἑχάστῳ ὀνομα; 
ΕΡΜ. “ναί. 
Σῷ, Ἦ καὶ ὅπόσα ἂν φῇ τις ἕχάστῳ ὀνόματα εἶναι, 

τοσαῦτα ἔσται χαὶ τότε ὕὑπόταν φῇ; 

. 24 δὲ Β, 5εὰ ἐ δΧ ἐπηοπά. 4 ἀρ᾽ Τ εἴ 5ἷς 586ρ6, Ι0605, Ὁ] ἴῃ 
ἄρα, ἀφ᾽, ἄρ᾽ Δσσρηζαπη ΟἸη ἰδ ἐ 5015 Τ, 1185 Ἰπ σα 5 οὐκ ἔστιν 
Β: οὐκ ἔστε ΛἪ ο ὅλος μὲν Β: μὲν ὅλος. ΤΠ. τἴτὰ οὔκ αἱ 17 ΒΤ, «αἱ 
οἵ. ΚΟΥ ΡΥ. ΡΎ. 1 Ῥ. 233 12 ἢ ΒΤ 18 τὸ ὄνομια Β: τοῦτο 
ὄνομα ΑΗΤ,, 5ε4 ὄνομα 5ι|ρῖὰ νεύϑβιιμη δ44. 6Η, τοῦτο Ῥ| ἀρα Β 
20 φῆς ΒΤ 22 ψευδοὺς 1): ψεύδους ΒΤ ἡ δ δος ΒΤ: ψευδὲς 
(ΟΥ̓ΠΑΓΙτ5 ΘοἸΪορ. Ρ. 18 24 ψεῦδος ΒΊ, ἀείεηαι!: Θοππηδι θυ δὰ 
ΡΙαίοηβ αἰν!ξ. νοΐ. 1 Ρ. 39, οἴ. ἰηἴτα 430 Α: ψευδὲς Ξίθρμδηιιβ 
27 ἕκαστος φῇ τῳ (τῷ Β, τῳ Ὁ) ΒΤ: ἑκάστῳ φῇ τι: Ἠ]Υ5ΟΠ]ρ | τοῦτό 
ἐστιν ΒΤ Ὁ :20 ἢ ΤῊ φῇ τι Βιειτεριρῆν 

το 

20 

55 
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ἘΡΜ. Οὐ γὰρ ἔχω ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ὀνόματος ἄλ- 
λην ὀρϑότητα ἢ ταύτην, ἐμοὶ μὲν ἕτερον εἶναι χαλεῖν 
ἑχάστῳ ὄνομα, ὃ ἐγὼ ἐϑέμην, σοὶ δὲ ἕτερον, ὃ αὖ σύ. 
οὕτω δὲ καὶ ταῖς πόλεσιν ὁρῶ ἰδίᾳ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς χεί- 
μενα ὀνόματα, χαὶ Ἕλλησι παρὰ τοὺς ἄλλους “Ἕλληνας, 
χαὶ Ἕλλησι παρὰ βαρβάρους. 

Ιν. ΣΩ. Φέρε δὴ ἴδωμεν, ὦ “Μρμόγενες, πότερον. καὶ 
τὰ ὄντα οὕτως ἔχειν σοι φαίνεται, ἰδίᾳ αὐτῶν ἡ οὐσία 
εἶναι ἑχάστῳ, ὥσπερ Πρωταγόρας ἔλεγεν, λέγων πάντων 
χρημάτων μέτρον εἶναι ἄνϑρωπον, ὡς ἄρα οἷα μὲν ἂν 
ἐμοὶ φαίνηται τὰ πράγματα, τοιαῦτα μὲν ἔστιν ἐμοί, οἷα 
δ᾽ ἂν σοί, τοιαῦτα δὲ σοί" ἢ ἔχειν δοχεῖ σοι αὐτὰ αὑτῶν 
τινὰ βεβαιότητα τῆς οὐσίας; 

ΕΡΜ. Ἤδη σοτὲ ἔγωγε, ὦ Σώχρατες, ἀπορῶν καὶ ἐν-- 

ταῦϑα ἡξηνόχϑην εἰς ὥπερ, “Πρωταγόρας λέγει" οὐ πάνυ 
τι μέντοι μοι δοχεῖ οὕτως ἔχειν. 

Σιν Τί δέ; 86 τῦὺε ἤδη ἐξηνέχϑης, ὥστε μὴ πάνυ 

σοι δοχεῖν εἶναί τινα ἄνϑρωτπτον σπτονηρόν; 
ἘΡΜ. Οὐ μὰ τὸν Δία. ἀλλὰ πολλάκις δὴ αὐτὸ πέ- 

πονϑα, ὥστε μοι δοχεῖν “πτάνυ πονηροὺς εἶναί τινας ἀν-- 
ϑοώπους, χαὶ μάλα συχνούς. 

Σῷ. Τ7ί δέ; πιάνυ χρηστοὶ οὔπω σοι ἔδοξαν εἶναι; 
ἘΡΜ. Καὶ μάλα ὀλίγοι. 
ΣΌΝ Ἔδοξαν δ᾽ οὖν; 
ΕΡΜ. Ἴμοιγε. 

ἜΣ Πῶς οὖν τοῦτο τίϑεσαι; ἀρ᾽ ᾧδε" τοὺς μὲν πάνυ 
χρηστοὺς γτάνυ φρονίμους, τοὺς δὲ πάνυ πονηροὺς ττάνυ 
ἄφρονας; 

3 ἐϑέκην ΒΤ, οἵ. φιαα ἀδ Ιοςο βου!ρϑὶ 5ρ6ς. οὐἹἱξ. Ρ. 36] αὖ Ηἰτ- 
ΘΟΠ σ᾽: ἂν Β.. οἷν 17. δι ΒΗ ΒΕ ΘῺ: 155; 22 ΞΥΤΊΡ. Ρ-. 47, 6 Ῥ. 51, 11 
1ΔΒη- ΕἸΞΈ ΠΕ 4 ἰδίᾳ Τ: ἰδίᾳ ἕκασταις ἐνίοις Β, ἰδίᾳ ἑκάσταις 
ἐνίοτ᾽ Βυϊζίπηαηηῃ, ἰδέᾳ ἑκάσταις βουθαηΐ να]ΡῸ 6 παρὰ βαρβά- 
ρους ΤΌ: βαοβάρους Β γ ἴδωμεν Ὀϊ: εἰδῶμεν ΒΤ 8 ἰδία Β 
9 ἔλεγεν ΒΤ: ἔλεγε Ὁ 1 πράγματα Τ: ποάγματα εἶναι Ῥ Ϊ μὲν 
ἐστιν ΒΤ 12 τοιαῦτα δέ σοι (δὲ σοὶ 501105}) Τ: τοιάδε ΒΙ), κείμε- 
γον τοιαῦτα δ᾽ αὖ σὺ Ἰῃ τηαῖσ. 4, τοιαῦτα δ᾽ αὖ σοὶ ςοάδχ Οὐ ϊαπιις 
44, Ῥτορανῖ Ηβιπάοχί οο0]]. Ὑπεδοίοι. ΤΕ Ἂ, ΡῬΙΟΡΙοΥ ἄν, οἵ. τὸ. 11} 
ἡ ΒΊ οοττ, Ὁ] δοκεῖ σοι Βι: δοκεῖς οἱ ΤΊ αὐτὰ Β: ἅττα ΤΊ αὑτῶν Β: 
αὐτῶν Τ' 17 δὲ Β: δαὶ ΤΌ 18 ἄνϑρωπον ΒΤ: ανϑρώπων ἰτὶ ἧς 
50 ῃ]5 19 οὐ ΒΤ [αὐτὸ Τ: ταυτὸ Β, τοῦτ᾽ αὐτὸ ΕἸΞΟΠΕΓ 20 ὥστέ 
μὰ ΒΗ ς 25). δὲ Βὲ δαὶ ΕΡ᾽| εἶναι ν εἶναι ἀνϑοωποι ΒΒ 26 ᾧδε 
Β, δῆς ἔουτηδπη Δϑιγάδη νοσανὶὶ (ομεί τηΐβα. οὔ. Ρ. ΧΝ, δἱ οἶς 
ὕὕδαπου ἴῃ ΕἸΘΟΙοΙβ. Δηη4]. νο]. 91 (1865) Ρ. 251: ὧδε Τ' 
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ΕΡΜ. Ἔμοιγξ δοχεῖ οὕτως. 
ΣΟ, Οἷόν τε οὖν, εἰ Πρωταγόρας ἀληϑῆ ἔλεγεν χαὶ 

ἔστιν αὕτη ἢ ἀλήϑεια, τὸ οἷα ἂν δοχῇ ἑχάστῳ τοιαῦτα 
χαὶ εἶναι, τοὺς μὲν ἡμῶν φρονίμους εἶναι, τοὺς δὲ ἄφρο- 
γᾶς; 

ΕΡΜ. Οὗ δῆτα. 
Σῷ, Καὶ ταῦτά γε, ὡς ἐγῴμαι, σοὶ πάνυ δοχεῖ, φρο- 

γήσεως οὔσης καὶ ἀφροσύνης μὴ στάνυ δυνατὸν εἶναι 
Πρωταγόραν ἀληθῆ λέγειν. οὐδὲν γὰρ ἂν σπτου τῇ ἀληϑείᾳ 
ὃ ἕτερος τοῦ ἑτέρου φρονιμώτερος εἴη, εἴπτερ ἃ ἂν ἑχάστῳ 
δοχῇ ἑχάστῳ ἀληϑῆ ἔσται. 

ἘΡΜ. Ἔστι ταῦτα. 
Υ. Σῶ. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ χατ᾽ Εὐθύδημόν γε οἶμαι 

σοὶ δοχεῖ πᾶσι πάντα ὁμοίως εἶναι ἅμα χαὶ ἀεί. οὐδὲ 
γὰρ ἂν οὕτως εἶεν οἱ μὲν χρηστοί, οἱ δὲ πονηροί, εἰ 
ὁμοίως ἅπασι χαὶ ἀεὶ ἀρετή τε χαὶ καχία εἴη. 

ἘΡΜ. “ληϑῆ λέγεις. 
ΣΩ, Οὐχοῦν εἰ μιήτε πᾶσι πάντα ἐστὶν ὁμοίως ἅμα 

καὶ ἀεί, αήτε ἑχάστῳ ἰδίᾳ ἕχαστον, δῆλον δὴ ὅτι αὐτὰ 
αὑτῶν οὐσίαν ἔχοντά τινὰ βέβαιόν ἐστι τὰ πράγματα, οὐ 
πρὸς ἡμᾶς οὐδὲ ὑφ᾽ ἡμῶν, ἑλχόμενα ἄνω χαὶ κάτω τῷ 
ἡμετέρῳ φαντάσματι, ἀλλὰ χαϑ᾽ αὑτὰ πρὸς τὴν αὑτῶν 
οὐσίαν ἔχοντα ἥπερ στέφυχεν. 

ΕΡΜ. 4]οχεῖ μοι, οὐ Σώχρατες, οὕτω. 

Σὰ, Τυπέθον οὖν αὐτὰ μὲν ἂν εἴη οὕτω πεφυχότα, 

αἱ δὲ πιράξ Ξεις αὐτῶν οὐ κατὰ τὸν αὐτὸν πρώτου; ἢ οὐ 
χαὶ αὗται ἕν τι εἶδος τῶν ὄντων εἰσὶν αἱ πράξεις; 

ἘΡΜ. Πάνυ γε χαὶ αὗται. 
ΣΩ. Κατὰ τὴν αὑτῶν ἄρα φύσιν χαὶ αἱ πράξεις 

πράττονται, οὐ χατὰ τὴν ἡμετέραν δόξαν. οἷον ἐάν τι 

2 οὖν Τ: οὖν ἐστιν Β| Πα τε θην: ἔλεγε 9) 3 ἑκάστῳ ΒΤ: 
ἑκάστῳ ἕκαστα οὐτὴ ἘΊοΙηο ἩεΙηάοτῇ 4 φρονίμους εἶναι ΒΤΡΆ: 
φρονίμους ΑῊΗΡ ἡ ἐγῶμαι Β, ἐγῷμαί ἣν το ἃ ἂν Β: ὃ ἐὰν Τ, 
ον 2 12 ἐστι Ὁ 13 οἶμαί σοι Τ 14 ἀεί Β: αἰεί τι 
18 πᾶσι πάντα τανετὰ ΒΤ 19 ἕκαστον Τ: ἕκαστον τῶν ὄντων 
ἐστὶν 20 αὐτῶν Β: αὐτῶν τ ] ἔχοντα τινὰ ΤΊ ἐστι ΤΙ ἔστι Β 
21 πρὸς ἡμᾶς (μας 1) ΒΌΤ: πρὸς ἡμᾶς ὄντα 4, Ῥτορανι Ἡδιπαοτί 
22 ἀλλὰ Β: ἀλλὰ καὶ Τ Ι αὐτῶν ἜΤ, ΟἿ. ΤΣ 7 6, 29 23 ἥπερ Τ: 
ἤκπεοβΙ πέφυκεν ΒΤ: πέφυκε Ὁ 24. οὕτω Τ: οὕτως ἔχει» Β, οἴ. 

439 Ὀ 25 ἂν εἴη Β, ἸᾺ ΤΑΆΤΕ. Τ: ἀεὶ ἢ Τ 26ἢΤ 27 αὗται 
Ἡδϊπάοτί: αὐταὶ ΒῚ “8 αὗται Ἠεϊπάοτγί: αὐταί ΒΤ 29 αὑτῶν 
Τ: αὐτῶν Β 

Ια 

2α 

30 



10 

15 

ἼΣ 

30. 

887 ΚΡΑΤΥΛΟΣ ' ἢ 

ἐπιχειρήσωμεν ἡμιεῖς τῶν ὄντων τέμινειν, πότερον ἡμιῖν 
τμητέον ἕχαστον ὡς ἂν ἡμεῖς βουλώμεϑα χαὶ ᾧ ἂν βου- 
ληϑῶμεν, 1) ἐὰν μὲν χατὰ τὴν φύσιν βουληϑῶμεν ἕχαστον 
τέμνειν τοῦ τέιινειν τε χαὶ τέμνεσθαι χαὶ ᾧ πέφυχε, τε- 
μιοῦμιέν τε καὶ πλέον τι ἡμῖν ἔσται χαὶ ὀρϑῶς πράξομιεν 
τοῦτο, ἐὰν δὲ παρὰ φύσιν, ἐξαμαρτησόμεϑά τε χαὶ οὐδὲν 
σεράξοιιεν:; 

ἘΡΜ. Ἔμοιγε δοχεῖ οὕτω. 
ΣΩ. Οὐχοῦν χαὶ ἐὰν χάειν τι ἐπιχειρήσωμιεν, οὐ κατὰ 

πᾶσαν δόξαν δεῖ χάειν, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὀρϑήν; αὕτη δ᾽ 
ἐστὶν ἢ πιέφυχεν ἕχαστον κάεσϑαί τε καὶ χάειν καὶ ᾧ 
πέφυχεν; 

ΕΡΜ. Ἔστι ταῦτα. 

ΣΩ. Οὐχοῦν χαὶ τὰλλα οὕτω; 

ἘΡΜ. Πάνυ γε. 
ΥΙ. ΣΩ. Φρ᾽ οὖν οὐ καὶ τὸ λέγειν μία τις τῶν πρά- 

ξεν ἔστιν; 
ἘΡΜ. δ Μναί. ᾿ 

ΣΩ, Πότερον οὖν ἡ ἂν τῳ δοχῇ λεχτέον εἶναι, ταύτῃ 
λέγων ὀρϑῶς λέξει, ἢ ἐὰν μὲν ἡ πέφυχε τὰ πράγματα 
λέγειν τε χαὶ λέγεσϑαι χαὶ ᾧ, ταύτῃ καὶ τούτῳ λέγῃ, 
“πλέον τέ τι ποιήσει καὶ ἐρεῖ, ἂν δὲ μή, ἐξαμαρτήσεταί 
τε χαὶ οὐδὲν στιοιήσει; 

ἜΡΜ. Οὕτω μοι δοχεῖ, ὡς λέγεις. 
ΣΩ,. Οὐχοῦν τοῦ λέγειν μόριον τὸ ὀνομάζειν" ὀνοιιά- 

ζοντες γάρ που λέγουσι τοὺς λόγους. 
ΕΡΜ. Πάνυ γε. ῤ 
Σῷ. Οὐχοῦν χαὶ τὸ ὀνομάζειν πρᾶξίς ἐστιν, εἴπερ καὶ 

τὸ λέγειν τπιρᾶξίς τις ἣν περὶ τὰ πράγματα; 
ἘΡΝ ἀ 

2 τμητέον ΓΤ: τιητέον ἐστὶν Β, τμητέον τῶν ὄντων ΟῊΗΡ 
4 πέφυκεν Τ' ΞΥΣ δ; ἢ 5 8 οὕτω ΒΤ; οὕτως Η, αἵ ςἴ. Ν. (. 
θ:1 9 κάειν Εἴ βίαίτη ΒΤ 1 πέφυκεν οἷ βἰαίτη (. ΗΘΥΠΊΔΠΠ 
46 6ῃηθηά. δΥ. ΡΥ. Ρ. 202 εἴ δά ἤβουρ. Ρ. 96: ἐπεφύκει εἰ 5ἰαίίτα ΒΤ, 
ΠΟΙ δϑί νϑυβ! 116 ἴῃ δαάθηῃ γα Ῥ]αϊοῃηεπιὶ τοάο ρεγίβοϊυτη (7, 4 
79 20 8, 4) τηοάο Ρ]υϑαυδιλροσίθοϊιμι (7, 11 7.) 12.10.17 10,.29 11,.5} 
ῬοΟβ1556  καεσ)αί τε καὶ κάειν Τ: καίεσθαί τε καὶ κάειν Β 
τοῦτα τεύοτα ΒΤ. Ἰδιάσ᾽ ΒΠῚ ἢ ἐστύ Τὸ τοῦ ΨΟΥΝΕ. ἢ 8 
20 μὲν ἡ Β, μὲν ἡ Ὁ, μὲνῆ Τ' 22 ἐρεῖ Β | ἂν ΒΡΤ: ἐὰν ΠΗ 
25 ὀνομάζοντες Β: καὶ διονομάζοντες Τ; νογῦα ὀνομάζοντες --- 1ό- 
γους ϑρυτία ᾿ἱπάϊσανι Ἡδιη οτί 28 πρᾶξίς ἐστιν Β: πρᾶξις τίς 
ἐστιν Τ 29 πρᾶξίς: τις (πρᾶξις τίς Τ) ἣν τενεῖὰ ΒΤ 

Ὁ 
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ΣΩ, «Ἅ4{ δὲ πράξεις ἐφάνησαν ἡμῖν οὐ πρὸς ἡμᾶς οὐ- 
σαι, ἀλλ αὑτῶν τινα ἰδίαν φύσιν ἔχουσαι; 

ἘΕΡΜ. Ἔστι ταῦτα. 
Σῷ, Οὐχοῦν χαὶ ὀνομαστέον ἢ πέ φυχξ τὰ σράγματα 

ὀνομάζειν τὲ χαὶ ὀνομάζεσϑαι χαὶ ᾧ, ἀλλ᾽ οὐχ ἣ ἂν ἡμεῖς 
βουληθῶμεν, εἴσύξρ τι τοῖς ἔμσιροσϑεν μέλλει ὁμολογού-- 
μδνον εἶναι; χαὶ οὕτω μὲν ἂν πλέον τι ποιοῖμεν καὶ ὀγο- 
μαζοιμιεν, ἀμ δὲ οὔ; 

ἘΡΜ. Φαίνεταί μοι. 

". 

ὙΠ. ΣΩῷ. Φέρε δή, ὃ ἔδει τέμνειν, ἔδει τῳ, φαμέν, 
τέμνειν; 

ΕΡΜ. Μναί. 
ΣΩ, Καὶ ὃ ἔδει χερχίζειν, ἔδει τῳ χερχίζειν, χαὶ ὃ 

ἔδει τρυπᾶν, ἔδει τῳ τρυπᾶν; 
ΕΡΜ. Πᾶανυ γε. 
-ι ΝΑ ΝΜ Ἂ 2 ,. 5 9 ,ὔ " 

ΣΟ, Καὶ ὁ ἔδει δὴ ὀνομάζειν, ἔδει τῳ ὀνομάζειν; 
ἘΕΡΜ. «ὕστι ταυτα. 

Σῶ. Ζ7ί δὲ ἣν ἐχεῖνο ᾧ ἔδει τρυπᾶν; 
ἘΡΜ. Ζρύπανον. 

,ὔ Ν ἕ , 

ΣΩ. Τί δὲ ᾧ χερχίζειν; 
ΕΡΜ. Κερχίς. 
ΣΩ, Τί δὲ ᾧ ὀνομάζειν; 

ΐ, 

ἘΡΜ. Ὄνομα. 
ΕῚ , 32} "7 ἋΣ ᾿ Δ 37 

ΣΩ. Μῦὺ λέγεις. ὄργανον ἀρὰ τί ἔστι χαὶ τὸ ὁγομα. 

ἘΡΜ. Πάνυ 7. 
,ὔ ΟΥ̓ ᾽ ’ὔ Σῷ, δὶ οὖν ἐγὼ ἐροίμην" τί ἣν ὄργανον ἢ χερχίς; οὐχ 

ᾧ χερκίζομεν; 
ΕΡΜ. ναί. 

" “4 , -“ 2 , 

ΣΩ, Μερχίζοντες δὲ τί δρῶμεν; οὐ τὴν χρόχην χαὶ 
ο ’ ’ , 

τοὺς στήμονας συγχεχυμένους διαχρίνομεν; 
ἘΕΡΜ. διαί. 
ΜΝ ἘααΝΝ ᾿ ᾿ ΄ “ξ Ὁ 2 ἧς: ΣΩ, Οὐχοῦν χαὶ περὶ τρυπάνου ἕξεις οὕτως εἰπεῖν 

χαὶ περὶ τῶν ἄλλων; 
ἘΡΜ. Πάνυ γε. 

2! Ν Ἁ Α 2 ’ [4ὲ 9 - 2 

ΣΩ, Ἄχεις δὴ καὶ περὶ ὀνόματος οὕτως εἰπεῖν; ὁρ- 
’ὔ , - ΄ὔ Ψ ,ὔ Ἐπ 

γάγῳ ὄντι τῷ ὀνόματι ὀνομάζοντες τί ποιοῦμεν; 
2 αὐτῶν ἐν 4 ὀνομαστέον Τ: ὀνομαστέον ἐστὶν Β, οἴ. 7, 2] 

ἡ Β, ἡ Ὁ 5 ὀνομιάζειν τε καὶ ὀνομάζεσϑαι ΤῸ: ὀνομάξεσϑαι ΒΙ 
ἡ ΒΒ, ἢ Ὁ το ὃ ἔδει ΤΌ: ἔδει, Β ᾿ τῳ Τι τῷ Β 13 τῷ εἰ 5[δ.1Π| 

. 815 ΒΤ τι8 δὲ Β: δαὲ ΤῊ 20 δὲ Β: δαὶ ΤΡ 32 τρυπάνου 
ΒΡΊ: τοῦ τρυπάνου ΑΗ 26 ποιοῦμεν 1): ποιοῖμεν Β 
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ἘΡΜ. Οὐχ ἔχω λέγειν. 
3.1.2 5; , , 3 , ᾿ Χ ΄, 

Σῶ. ἄρ᾽ οὖν διδάσχομέν τε ἀλλήλους χαὶ τὰ πράγ- 
ματα διαχρίνοιιεν ἢ) ἔχει; 

ΕΡΜ. Πάνυ γδ. 
΄ , 

ὙΠ]. Σῷ. Ὄνομα ἄρα διδασχαλιχόν τί ἐστιν ὄργανον 
-» ὮΝ « 7, 

χαὶ διαχριτιχὸν τῆς οὐσίας, ὥσττερ χερχὶς ὑφάσματος. 
ἘΡΜ. Ναί. 
ΣΩ. ὙὙῳαντιχὸν δέ γε ἢ χερχίς; 

- 2 γ 

ἘΡΜ. Πῶς ὃ ουὖ; 
.» Ν δ 2 ’, -» 4 

Σῷ. κγῳαντιχὸς μὲν ἄρα χερχίδι χαλῶς χρήσεται" χα- 
λῶς δ᾽ ἐστὶν ὑφαντιχῶς" διδασχαλιχὸς δὲ ὀνόματι «χα- 
λῶς"Ἐ χαλῶς δ᾽ ἐστὶ διδασχαλιχῶς. 

ΡΝ Δία ΐ, 
- ᾿ ἘΠ ευς , - 7 

ΣΩ, Τῷ τίνος οὖν ἔργῳ ὁ ὑφάντης χαλῶς χρήσεται, 
[42 - , » 

ὅταν τῇ χερχίδι χρῆται; 
ἘΡΜ. Ζ7Τῷ τοῦ τέχτονος. 

- ᾽ὔ ὉΝ Χ , , 

ΣΩ. Πᾶς δὲ τέχτων ἢ ὃ τὴν τέχνην ἔχων; 
ἘΡΜ. Ὁ τὴν τέχνην. 

-» , δὲ 32} ς Ν η- ἢ 

ΣΩῶ, Ἴ7Τῳ τίνος ὁὲ ἕργῳ ὁ τρυτητῆς χαλὼς χρῆσξεται, 
ϊ ἡ » 7, »ν 

ὅταν τῷ τρυπάνῳ χρῆται; 
ΕΡΜ. Τῷ τοῦ χαλκέως. 

ΟΡ». ΡΥ - ᾿Ν ΡγηΝ- ᾿ ’ » 

ΣΩ, 10. οὖν πᾶς χαλχεξὺς ἢ ὁ τὴν τέχνην ἔχων; 
ἘΡΜ. Ὁ τὴν τέχνην. 
ΣΩ. Μῖεν. τῷ δὲ τίνος ἔργῳ ὁ διδασχαλιχὸς χρήσεται, 

ὅταν τῷ ὀνόματι χρῆται; 
ΕΡΜ. Οὐ τοῦτ᾽ ἔχω. 

Ξ᾿ ἘΝ ἡ ὙΠῸ. { πὴ , , - 
ΣΩ, Οὐδὲ τοῦτό γ᾽ ἔχεις εἰττεῖν, τίς παραδίδωσιν ἡμῖν 

τὰ ὀνόματα οἷς χρώμεϑα; 
ΕΡΜ. Οὐ δῆτα. 

ΕΣ] 

5 ΟΡ. ἀο 7 οὖν ΒΊ,, 564 ᾿ἴογὰ ν ριιποίῖβ ποίδία ἴῃ Β, οὐ 
ϑίθρΔη15 3 ΒΒ, ἢ Ὁ 10 κερκίδι Τ, 564 ]Ἰἴογὰ κ ροβί 9 6χ 
66 ηά. | χρήσεται ΒΌΗΡ: χκεχρήσεται ΤΟ τι καλῶς" καλῶς τῆᾶπα 
Τοοα πη οοάδχ ( ΟἸβ]]Πἰαηπ5 155. οἵ. (ΟΥΠΑΓΙ5. δοορ. Ρ. 18: καλῶς 
ΒΊ, ρύοθανι Ηθυτηδηη 15 χρῆται Ἴ, 564 ροϑβί ἡ Γ85. 17 τέν- 
τῶν ΒΤ: τέκτων ἐστὶν Ὁ, αἱ οἴ. 9, 22 | ἢ Β: εἶ Τ', ἢ ἴῃ τχᾶτρ. Τ' 
20 ὅταν. τῷ τῤῥυπάνῳ χρῆται δἀᾷ, Β: τ. Τ᾽, δἱ οἷ, 9.15 9, 2ζ 
ΤΟ ἡ 22, 0. 1 23 ὁ τὴν τέχνην Τ᾽: ΟΠ. Β, ὁ τὴν 
τέχνην ἔχων Δα4. Ὁ, οἴ. δίπα!δη Ρ. 57. 424 δὲ ΒΤ: δὲ δὴ Η]γ5ΟΠΙρ] 
χρήσεται ΒΤ : καλῶς χρήσεται ἨγΞΟΠΙΡ 26 οὐ ἨἩεϊπάοτγί: οὐδὲ ΒΤ, 
οὐ νεὶ οὐχὶ Αϑι 27 ταὐτό, γ' ἈΠ" τοῦπὶ Ἔ 
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ΟΥ̓ 2 ΝΗ] ς , Ξ ς Ν ,ὕ 

Σῶ, “ἱρ οὐχὶ ὁ νομοϑέτης δοχεῖ σοὶ ὁ πταραδιδοὺς αὐτά; 
Ξ 

ἘΕΡΜ. Μοιχεὲνγ. 
, , τς Α ’ 

ΣΩ, Δομοθέτου ἄρα ἔργῳ χρήσεται ὃ διδασχαλιχός, 
[4, 2 ν » 

ταν ὀνόματι χρῆται; 
ΕΡΜ. 4Ζ΄οχεῖ μιοι. 

Σῷ, ΜΝομοϑέτης δέ σοι δοχεῖ πᾶς εἶναι ἀνὴρ ἢ ὃ τὴν 
τέχνην ἔχων; 

ς ᾿ 

ἘΡΜ. Ὁ τὴν τέχνην. 
Στ ὐπὸ σπιαντὸς ἀνδρός, ὦ Μρμόγενες, ὄνομα 

ϑέσϑαι, ἀλλὰ τινος ὀγνοματουργοῦ" οὗτος δ᾽ ἐστίν, ὡς 
ἔοιχεν, ὃ νομοϑέτης, ὃς δὲ τῶν δημιουργῶν σττανιώτατος 

9) Ψ' ,ὕ 

ἐν ἀνϑρώποις γίγνεται. 
ἘΡΜ. Ἴβοιχεν. 

ἿΗΣ 3) ΄ ,ὔ -" , , ΙΧ. Σῷ. 19ιε δή, ἐπίσχεψαι, ποῖ βλέπων ὃ νομοϑέ- 
Ν 2 ὔ, - ’ὔ 

της τὰ ὀνόματα τίϑεται; ἔχ τῶν ἔμπεροσϑεν δὲ ἀνάσχε- 
- , ς ν Ν , - Ἵ 

ψαι. ποῖ βλέπων ὁ τέχτων τὴν χερχίδα ποιεῖ; ἀρ᾽ οὐ 
σιρὸς τοιοῦτόν τι ὃ πέφυχε χερχίζεινγ; 

ΕΡΜ. Πάνυ 78. 
, ’ 

ΣΩῷ. 7ι δέ; ἂν χαταγῇ αὐτῷ ἢ χερχὶς ποιοῦντι, ττό- 
τερον σάλιν ποιήσει ἄλλην πρὸς τὴν κατεαγυῖαν βλέπων, 
ἢ τιρὸς ἐχεῖνο τὸ εἶδος, πρὸς ὅπερ χαὶ ἣν χατέαξεν ἐποίει; 

τ, Ἂν 3} - - 

ΕΡΜ. Πρὸς ἐχεῖνο, ἔμοιγε δοχεῖ. 
2 -» :. τα ᾿ ΄, 2 ὉΧ ΒῚ Ν «ν᾿ . 

ΣΩ, Οὐχοῦν ξχεῖνο διχαιότατ ἂν αὐτὸ ὃ ἔστιν χερχὶς 
χαλέσαιμιεγν; 

Ι, - 

ΕΡΜ. Ἅμοιγε δοχεῖ. 
2 - “ Ἂν ,ὔ » 

ΣΩ, Οὐχοῦν ἐπειδὰν δέῃ λεπτῷ ἱματίῳ ἢ παχεῖ ἢ 
““ }Χ ΤΑ ΡΝ [6 - ν , - “ 

λινῷ ἢ ἑρεῷ ἢ ὑποιῳοῦν τινὲ χερχίδα ποιεῖν, πττάσας μὲν 
Ἀεὶ κ τῷ , 2} 53 “ ϑι ΘΟ δι ρ ἢ ἢ 

δεῖ τὸ τῆς χερχίδος ἔχειν εἶδος, οἵα δ᾽ ἑχάστῳ καλλίστη 
7 ω 2 ᾿ ΄, Ν , 

πέφυχε, ταύτην ἀποδιδόναι τὴν φύσιν εἰς τὸ ἔργον ἕχα- 
στον; 

1 ἀρ Β: ἄρα ΤΊ ὁ γομοϑέτης 501Ἰ1ρ51: ὁ νόμος Β, ἴῃ τηδΥρ. ἴ, 
ὀνόματος Τ, 51Π}}Π]} τηοο ἴῃ οοπηπηθηίδτίο δᾶ ΕπηρΙά. Ηε]βη. Ρ. 19 
6 νόμος εἸϊσαῖι »ομι0 θ'ἕτης ας Ἰεσ. 1 663 Α ΠΙ| ὁδε Β Βδαθδχ 
σοὶ Τι σοὲ εἶναι Β 2 ἔοικεν Τανογᾶ ΒΤ δ. ἢ 1 ΙοΟ ϑέσϑαι 
Τι ϑέσϑαί ἐστιν Β, ἐστιν Ῥοβί ἀνδρὸς ΓΔ ΒΡΟΞι Η]ΓΒΟΠΙΡ 12 ἐν 
ἀνθρώποις Β: ἀνθ ῥωώτεδυς ΤΠ δὲ οἷ. 1,γ5. 211 Εὶ τὸν ἄριστον ἐν ἀν- 
ϑρώποις ὃ ρτυγα 17 πέφυκε στ, ἀποθι5 οοα οἰ θα ΘΠ] Ρδυτη: 
πεφύκει Β. ἐπεφύκει Τ', οἵ. 7, τὶ 19 δὲ ΒΤ: δαὲ Ὁ | ἡ ΒΌΡΓΑ 
νοΎβαπη 846. 1 21 ἢ Β [ ἣν ΤΌν: ἣν Ὗ' εἰ, υἱὐ νἱἀδίαγσ, ΒΒ 23 οὐ- 
κοῦν --- 25 δοκεῖ οἵη. Β, ἴῃ πηᾶῦρ. δα 6. Ὀ] ἐστιν Τ, ἔστι ῤ 27 λινῷ 
Β, τῇδηιι ΓΟΟΘΠ 1551Π|8 “ λίνῳ ΤΌ | ἐρεῷ Β, τῆδηιι Υθοθη 551Π1)ἃ {: 
ἐρέῳ ΤΌ 28 δεῖ Β, τῆδῆς τϑοθη ἰ5ϑἰ πα [ΣῈ “δὴ ΤΊ οἵα 4: οἷα ΒΤ 
29 πέφυκε ΘΙΔΙΠΡαυπα: ἐπεφύκει ΒΤ, οἷ. 7, 11 

18 

20 

25. 

30 
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ΕΡΜ. ΜΔ αί. 
ΣΩ. Καὶ περὶ τῶν ἄλλων δὴ ὀργάνων ὃ αὐτὸς τρό- 

στος᾽ τὸ φύσει ἕχάστῳ πεφυχὸς ὄργανον ἐξευρόντα δεῖ 
ἀποδοῦναι εἰς ἐχεῖνο, ἐξ οὐ ἂν ποιῇ τὸ ἔργον, οὐχ οἷον 
ἂν αὐτὸς βουληϑῇ, ἀλλ᾽ οἷον πέφυχε. τὸ φύσει γὰρ ἔχά- 
στῷ, ὡς ἔοιχε, τρύπανον πεφυχὸς εἰς τὸν σίδηρον δεῖ 
ἐπίστασϑαι τιϑέναι. 

ΡΜ. Πάνυ γε. 
Σῷ. Καὶ τὴν φύσει χερχίδα ἑχάστῳ πεφυχυῖαν εἰς 

ξύλον. 
ἘΡΜ. Ἔστι ταῦτα. 
Σῷ, Φύσει γὰρ ἦν ἑκάστῳ εἴδει ὑφάσματος, ὡς ἔοι- 

χεν, ἑχάστη χερχίς, καὶ τάλλα οὕτως. 
ἘΕΡΜ. διαί. 
ΣΩ, “ρ᾽ οὖν, ὦ βέλτιστε, χαὶ τὸ ἕχάστῳ φύσει πε- 

φυχὸς ὄνοιια τὸν νομοϑέτην ἐχεῖνον εἷς τοὺς φϑόγγους 
χαὶ τὰς συλλαβὰς δεῖ ἐπίστασϑαι τιϑέναι, καὶ βλέποντα 
πρὸς αὐτὸ ἐχεῖνο, ὃ ἔστιν ὄνοιια, πάντα τὰ ὀνόματα 
σοιεῖν τὲ χαὶ τίϑεσϑαι, εἰ μέλλει χύριος εἶναι ὀνομάτων 
ϑέτης; εἰ δὲ μὴ εἰς τὰς αὐτὰς συλλαβὰς ἕχαστος ὃ νομο- 
ϑέτης τίϑησιν, οὐδὲν δεῖ τοῦτο ἀμιφιγνοεῖν" οὐδὲ γὰρ εἰς 
τὸν αὐτὸν σίδηρον ἅπας χαλχεὺς τίϑησιν, τοῦ αὐτοῦ ἕνεχα 
ποιῶν τὸ αὐτὸ ὄργανον" ἀλλ᾿ ὅμως, ἕως ἂν τὴν αὐτὴν 
ἰδέαν ἀποδιδῷ, [ἐάν τε ἐν ἄλλῳ σιδήρῳ, σμως) ὀρϑῶς 
ἔχει τὸ ὄργανον, ἕάν τὲ ἔνϑαδε ἐάν τε ἐν βαρβάροις τις 
ποιῇ. ἢ γάρ; 

ΕΡΜ. Πάνυ γε. 

3 τὸ φύσει ΒΤΡΡΗ, 564 τὸ ρῥᾳποίβ ποίαίυμῃ ἴῃ Τ᾽; φύσει ΠῊΡ 
4 ποιῇ τὸ ἔργον Β: ποιῇ Τ' 5 πέφυκε ΘΔ ΙΠΡαῦτη: ἐπεφύκει ΒΤ, 
Ὁ ΟἿ 75 ΤΠ 6. θεῖ Β΄. τα ΤΟΌΒΠΕΙΒΘΙΤΩΘ τ δὴ Ἱ, ὯΙ Ιὸ; 29 
9 εἰς ξύλον τενεῖα ΒΤ 123 ἑκάστη Β: ἑκαστηὶ 1, ἰοτία556 Ἰαίεί ἴῃ 
μος ἰῶτα ατίϊσα]ι5 ἡ, οἵ, ῬοΙΠςο. 256, 1 ΒΕΚΙΚΕΓ] τάλλα ΤΌ: ταλλα Β 
15 ἄρ᾽ Β, ἀρ Τ᾽ 18 Ὁ ἐστιν ΒΤ] ὄνομα ΤΌ: ὀνόματα Β. 9 μιέλ- 
λει ΒΤ: μέλλοι ΕΗΡ, οἴ, 13,2 422 Εὶ 21 οὐδὲν δεῖ τοῦτο ἀμφι- 
γνοεῖν ῬΕΙΡΕΙΒ. ΡΒΙ]ΟΙοΡ. νο]. 26 Ρ. 197: οὐδὲν δεῖ τοῦτο ἀγνοεῖν 
ΒΤ, οἴ. Δροϊορ. 36, 4, οὐδὲν δεῖ τοῦτο ἀπορεῖν Αϑί, οὐδὲν δεῖ τοῦτο 
ἀγνωμονεῖν ΒοΥΠπαγ5, οὐ δεῖ τοῦτ᾽ ἀγανακτεῖν Βαυϊίπηαηη | οὐδὲ 
Β: οὐ 2472 τὸν αὐτὸν Β: τὸν Τ] τέϑησιν Β: τίϑησι Τ᾽ 23 ἕως 
ἂν Τ; ἕως Β 24 ἐάν τε ἐν ἄλλῳ σιδήρῳ ὅμως ἀ6]Ενὶ 5ρΡ6ο. οτΐ. 
Ῥ- 42: νεῦρα ἀείεπαιϊι: Εἰ 4611 ὈΙραϑί οἵ Ἰ4]οπΊ5 Ρ. 216, ἐάν τε ἐν 
τῷ αὐτῷ ἐάν τε ἐν ἄλλῳ σιδήρῳ ὅμως Αϑί, ἐὰν καὶ ἐν ἄλλῳ σιδήρῳ 
ὅμως ΘΔ] Ρδῦτη, ἐάν τε ἐν ἄλλῳ σιδήρῳ ὁμοίως ϑίαρῃαμπιια 25 τίς Τ' 

990 
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Σῷ, Οὐχοῦν οὕτως ἀξιώσεις χαὶ τὸν νομοϑέτην τόν 
τὲ ἐγϑάδε χαὶ τὸν ἐν τοῖς βαρβάροις, ἕως ἂν τὸ τοῦ ὀνό- 
ματος εἶδος ἀποδιδῷ τὸ τιροσῆχον ἑἕχάστῳ ἐν ὁποιαισοῦν 
συλλαβαῖς, οὐδὲν χείρω νομοϑέτην εἶναι τὸν ἐνθάδε ἢ 
τὸν ὑπουοῦν ἄλλοϑι; 

ΕΡΜ. Παᾶνυ γε. 

Χ, ΣΩ, Τίς οὖν ὃ γνωσόμενος, εἰ τὸ προσῆχον εἶδος 
χερχίδος ἐν ὁποιῳοῦν ξύλῳ χεῖται; ὃ ποιήσας, ὃ τέχτων, 
ἢ ὃ χρησόμενος [ὑφάντης]; 

ΕΡΜ. Εἰχὸς μὲν μᾶλλον, ὦ Σώχρατες, τὸν χρησό- 
μξνον. 

ΣΩ. Τίς οὖν ὃ τῷ τοῦ λυροποιοῦ ἔργῳ χρησόμενος; 
ἂρ᾽ οὐχ οὗτος, ὃς ἐπίσταιτο ἂν ἐργαζομένῳ χαλλιστα ἔτπτι- 
στατεῖν χαὶ εἰργασμένον γνοίη εἴτ᾽ εὖ εἴργασται εἴτε μή; 

ΕΡΜ. Πᾶαάνυ γε. 
πῶ ὑΤίο: 

ἘΡΜ. Ὁ χιϑαριστής. 
ΣΩ, 7ίς δὲ ὁ τῷ τοῦ ναυπηγοῦ; 
ἘΡΜ. Δυβερνήτης. 
ΣΩ, Τ7ίς δὲ τῷ τοῦ νομοθέτου ἔργῳ ἐπιστατήσειέ τ᾽ 

ἂν χάλλιστα χαὶ εἰργασμένον χρίνειεΣ χαὶ ἐνθάδε χαὶ ἐν 
τοῖς βαρβάροις; ἀρ᾽ οὐχ ὅσπερ χρήσεται; 

ἘΡΝ. ὐΝὰί. 

Δ 

ΦΊΡ, ΠΡ) δ 2 ς..Σ - 2 ΄ὔ ΣΥΝ 3 

ΣΩ, 0 οὖν οὐχ ὁ ἑρωταν ἑπισταμέγος οὐὑτὸς ἔστιν; 

ἘΡΜ. Πάνγυ γε. 
Σῷ. Ὁ δὲ αὐτὸς χαὶ ἀποχρίνεσϑαι; 
ὩΡΝ. Ναΐ. 

ΣΩ, Τὸν δὲ ἐρωτᾶν καὶ ἀποχρίνεσϑαι ἐπιστάμενον 
ἄλλο τι σὺ καλεῖς ἢ διαλεχτιχόν; 

ἘΡΜ. Οὐχ ἀλλὰ τοῦτο. 

τ οὐχοῦν οὕτως --- κ ἄλλοϑι Ἐλι5ε. ργδβραζ. ὄβνδηῆφ. τι, 6 (νοὶ. 2 Ρ. τὸ 
ΤῬιπάογῖ) 

ι: οὐκοῦν Β, σοτῇ. Ὁ 2 τοῖς βαρβάροις ΒΡΤ: βαρβάροις ΑΗ, 
Ῥυοθανῖῖ ΗἸτβοεῖς Ι τὸ ΒΤ: καὶ τὸ ἘΠΒΘΡ 5 ὃ ὁ τέκτων 46]ον 
ΝΑΡΘΥ σοχητῃ. ΠῚ Ρ. 73 ο ΤΊ ὁ χρησόμενος! ὑφάντης Β, ὑφάντης 
οαπὶ ΝΆΡΘΓΟ ΡΓΟΡΊΘΙ ΓΕΘΡΟΏΒΊΠῚ ἄε]ονι: ὁ χρησόμενος ὁ ὑφάντης Τ' 
13 ὃς ἀο]ονὶ: Βυζίηαπη Ρτοθδηΐθ Ηεἰϊηάοτῆο | ἐπίσταιτο (ὁ ἴπ 
ΤΕΞῚ ὙΠ) ἂν ἐργαζομένῳ ΟΗΡΤ: ἐπίσταται τῷ ἀνεργαζομένῳ Β 
ἐπίσταται τῷ ἀπεργαζομένῳ οοάεχ ΨΙμοΡοηθηβῖ5 31, ρτοθανὶξ 
ὙΠΟ ΚΟ τδηῃ 16 τίς ΒΤ; τίξ δή οοῦοχ (παϊδηϊ5 44, ρῥτοαν 
Ἡδιπάοτγῇ 18 δὲ ΒΤ: δαὶ Ὁ 19 ὁ κυβερνήτης ΗΙΓΘΟἢΙΡ 20 δὲ 
Β.: δαὶ Ὁ 24 ἐστιν Β: ἐστι Τ' 20 οὐκ ΒΊ, οἵ. 4, τι 

ΙΟ 
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, νὰ 2} 2} 2 Ὰ - 7 

ΣΩ, Τέχτογνος μὲν ἀρα ἔργον ἑστὶν ποιῆσαι πηδάλιον 

ἐπιστατοῦντος χυβερνήτου, εἰ μέλλει χαλὸν εἶναι τὸ πη- 
δάλιον. 

ΕΡΜ. Φαίνεται. 
, , ς ΒΩ 2 2 7, 

ΣΩ, ομοϑέτου δέ γε, ὡς ἔοιχεν, ὁνομα, ξητιστάτην 
27 Ν 57 5: ͵, - 9 ᾿Ἂ 7 

ἔχοντος διαλεχτιχὸν ἀνδρα, εἰ μέλλει χαλῶς ὀνόματα ϑή- 
σεσϑαι. 

2}. - 

ἘΡΜ. «ἔστι ταυτα. 

Σῷ, Χινδυνεύει ἄρα, ὦ Ἑρμόγενες, εἶναι οὐ φαῦλον, 
ς Χ "7 ς -ς 3 ἴ »)» 2 Ἁ ΄ 2 - 

ὡς σὺ οἴει, ἡ τοῦ ὀνόματος ϑέσις, οὐδὲ φαύλων ἀνδρῶν 
2 οὰ - 2 ΄ Χ , 2 - ΄ , 

οὐδὲ τῶν ἐπιτυχόντων, καὶ Κρατύλος ἀληϑῆ λέγει λέγων 
’ὔ Ἶ 5 - ΄, 2 , 

φύσει τὰ ὀνόματα εἶναι τοῖς πράγμασι, χαὶ οὐ πάντα 
δημιουργὸν ὀνομάτων εἶναι, ἀλλὰ μόνον ἐχεῖνον τὸν ἄττο-- 

,ὕ ᾽ν - , ᾿ Χ ΄ ΄, 

βλέποντα εἰς τὸ τῇ φύσει ὄνομα ὃν δχάστῳ χαὶ δυνάμιε- 
γον αὐτοῦ τὸ εἶδος τιϑέναι εἴς τε τὰ γράμματα χαὶ τὰς 
συλλαβας. 

2 ΒΥ 3 , “ ᾿ δ «Ὁ , 
5 ΕΡΜ. Οὐχ ἔχω, ὦ Σώκραψες, οὐ θυλοὴ, τ θα θῶ λέγεις 

-» , ’ ς , ,ὔ 

ἑναντιοῦσϑαι. ἴσως μέντοι οὐ ῥᾳδιόν ἔστιν οὕτως ξἕξαί- 
ἔ - , , “ Χ ὌΥ φνὴς πεισϑῆναί σοι, δἰ μὴ δείξειας, ἡντινα φὴς εἶναι τὴν 

φύσει ὀρϑότητα ὀνόματος. 
ΣΩ, ᾿γὼ μέν, ὦ ) μαχάριξ ρμόγενες, οὐδεμίαν λέγω, 

ἀλλ ἐπελάϑου γε ὧν ὀλίγον πρότερον ἔλεγον, ὅτι οὐχ 

τ τέκτονος μὲν --- τά ἑκάστῳ ατεροΥ. (ογίπίῃ. ἵν α1Ζ τ θείου. ρύδβο. νοὶ. 7 
Ῥ- τορ4] τ τέχτονος μὲν --- τό συλλαβάς ἘλιβεΡ. Ῥτϑερβζ. Ἔνϑδῃρ. τι, 6 (νοὶ. 2 
Ῥ- το θιπάογῶ 

1 ἔργόν ἐστιν Β, ἔργον ἐστὶ Τ | τὸ ποιῆσαι Ἰ 56 0185 συ νομο- 
ϑέτου ΒΌΤ: γρ. καὶ ὀνοματοϑέτης ἃ 12 πάντα ΒΊ ἘΠΞΕΡΙ5: 
πάντ᾽ ἄνδρα ΝΆΒΕΥ σοΠΊΠ,. Π Ρ. 50 Ι5 τὸ Β: τότε Τ 19 σοι, 
εἰ μὴ 50Ὑ1ρ51 ῬΏΠΟΙΟΡ. νο]. 35 Ρ. 369: σοι εἴ μοι Β1), νοσυ]δθ μοι εἴ 
μὴ 58 6 ΡΙ5511η6 πίει 56 ρειτηζδηίαγ, οἵ. (γαίυ!. οτ, 1 (σούρ. 33, 15 
129,3 ΔΡΟΙοΟΡ. 99. 1 ἘΛΓΒΥΡἤτοη. 367, 7 Εὐτηγ ετη. 452, 4 ΒΕΚΚΟΥ͂, 
ἀλλὰ δοκῶ μοι ὧδε ἂν μᾶλλον τίϑεσθαί (τείϑεσϑαί ΕΧ πη θη ὁ 
σε εἴ μοι ῬΊ, ἀλλὰ δοκῶ μοι ὧδε ἂν μᾶλλον τι πείϑεσϑθϑ'αἰ σε εἴ μοι 
ἯΙ ἀλλὰ δοϊῶ μον ὧδε ἂν μᾶλλον (ἂν μᾶλλον Εχ εηεηα. ) σιείϑεσθαί 

(τίϑεσϑαι ΕΧ δπηθηᾷ.) σε εἴ μοι (α, νΘΥὈ]15 σοι εἴ μιοι ΘΥδ515 βουρϑβὶς 
ἀλλὰ δοκῶ μοι ὧδε ἂν μᾷλλον πεισθήσεσθαϊι σε εἴ (σε εἴ εχ δετηεπᾶ.) 
μοι Ὁ, ἀλλὰ δοκῶ μοι ὧδε ἂν ΠΕ ΝΣ σεισθήσεσθϑαι εἴ μοι ἃ, ἀλλὰ 
᾿ΥΤν μοι ὧδε ὁ ἂν μᾶλλον, εἴ μοι ΝΑΒΘΥ οοτμηπι. 1 Ρ. 74; "οἰ λλβ)5 
μοι ὧδε ἂν μᾶλλον πεισϑῆναί, σοι εἴ μοι (ΟΦ ΤηΠΘΙΉΟ5. νΟ]. 2 
(1874) Ρ. 248, ἀλλὰ δοκῶ μοι ὧδ᾽ ἂν μᾶλλον πείϑεσϑαί σοι εἴ μοι 
ἈΠ πὲ: ΕΔΟΙΠ5 11, 41 νεῦρα βυρρ]εία ἐπε ραηίαγ, πεϑέσθϑαι σοι 
Ῥοϊιπσγιηΐ ΒΟΥ ΘΓ οἢ. Ῥμαεάοη. 184, το (ορεΐί ὙΡῚ 6 οἰ. Ρ. 410, 
ΤΩΠΕΙΊΟ5. ΝΟ]. 2 (1874) Ρ. 135, 143 νο]. 9 (1860) Ρ. 2 Ι9 φῇς Τ 
21 ρμόγενες ἀ6]ον ΝΑΕΥ 005. οΥἹΐ. Ρ. 11, οἵ. 2, ᾿ἀὶ 22 ἐπελά- 
ϑου γε ὧν ὀλίγον Β: ἐπελάϑου ὀλίγον γὰρ ῬΤΡ δ, ἐπελάϑ'ου ὀλί- 
γον ΑΗ 

10; 

901 
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εἰδείην, ἀλλὰ σχεψοίμην μετὰ σοῦ. νῦν δὲ σχοπτουμένοις 
ἡμῖν, ἐκιοί τε χαὶ σοί, τοσοῦτον μὲν ἤδη φαίνεται παρὰ 
τὰ πρότερα, φύσει τέ τινα ὀρϑότητα ἔχον εἶναι τὸ ὄνομα 
χαὶ οὐ παντὸς ἀνδρὸς ἐπίστασϑαι χαλῶς αὐτὸ πράγματι 
ὁτῳοῦν ϑέσϑαι" ἢ οὔ; 

ἘΡΜ. Πάνυ 78. 
ΚΠ Ὁ, Οὐχοῦν τὸ μετὰ τοῦτο χρὴ ζητεῖν, εἴστερ 

ἐχιϑυμεῖς εἰδέναι, ἥτις ποτ᾽ αὐ ἐστιν αὐτοῦ ἡ ὀρϑότης. 
ἘΡΜ. “λλὰ μὴν ἐπιϑυμῶ γε εἰδέναι. 
ΣΩ, Σχόσει τοίνυν. 
ΕΡΜ. Πῶς οὖν χρὴ σχοπεῖν; 
Σῷ, Ὀρϑοτάτη μὲν τῆς σκέψεως, ὦ ἑταῖρε, μετὰ τῶν 

ἐπισταμένων, χρήματα ἐχείνοις τελοῦντα χαὶ χάριτας χα- 
τατιϑέμενον. εἰσὶ δὲ οὗτοι οἵ σοφισταί, οἵστιερ χαὶ ὃ 
ἀδελφός σου Καλλίας πολλὰ τελέσας χρήματα σοφὸς δο-- 
χεῖ εἶναι. ἐπειδὴ δὲ οὐχ ἐγχρατὴς εἶ τῶν πατρῴων, λι- 
σπαρεῖν χρὴ τὸν ἀδελφὸν χαὶ δεῖσθαι αὐτοῦ διδάξαι σε 
τὴν ὀρϑότητα περὶ τῶν τοιούτων, ἣν ἔιιαϑεν παρὰ Πρω- 
ταγόρου. 

ΕΡΜ. ἄτοπος μεντἂν εἴη μου, ὦ Σώχρατες, ἣ δέησις, 
εἰ τὴν μὲν ἀλήϑειαν τὴν Πρωταγόρου ὅλως οὐχ ἀτιοδέχο- 
μαι, τὰ δὲ τῇ τοιαύτῃ ἀληϑείᾳ δηϑέντα ἀγαττῴην ὡς 
του ἄξια. 

ΣΩ. Ἀλλ᾽ εἰ μὴ αὖ σε ταῦτα ἀρέσχει, παρ᾽ Ὁμήρου 
χρὴ μανϑάνειν χαὶ παρὰ τῶν ἄλλων ποιητῶν. 

ΕΡΜ. Καὶ τί λέγει, ὦ Σώχρατες, Ὅμηρος περὶ ὄνο- 
μάτων, χαὶ ποῦ; 

ΣΟ, Πολλαχοῦ" μέγιστα δὲ χαὶ χάλλιστα ἕν οἷς διο-- 
ρίζει ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἃ τε οἱ ἄνϑρωποι ὀνόματα καλοῦσι 
χαὶ οἱ ϑεοί. ἢ οὐχ οἴει αὐτὸν μέγα τι χαὶ ϑαυμάσιον 
λέγειν ἐν τούτοις περὶ ὀνομάτων ὀρϑότητος; δῆλον γὰρ 

4 ἐπίστασθαι καλῶς Β: ἐπίστασθαι Τ', αἵ οἰστ, ουλπο ἘΠ] 
πράγματι ΤΡ: πρᾶγμά τι Β 8 αὖ ἐστιν Β: ἂν ἐστιν ΡΊ, ἔνεστιν Ὁ, 
ἐστιν ἩἨοΙΠάοΕ 9. γε Β, 5684 γ 6ΟΧ Θῃηεπα. εἰδέναι ἀο]ονῖε ΗΊΓΒΟΒΙΡ; 
18 ἔμαϑεν Β: ἔμαϑε. ΤῸ ο μεντἂν Ὁ: μὲν τἂν Β, μέντἂν ΤΌ 
εἴη μου ὦ σώκρατες ἡ “δέησις ΒΑΡΤΗ, 564 δέησις 1Ὲ τά5. ΟΣ εἴη μου 
ὦ σώκρατες Η; εἴην ὦ σώκφατες ἡ δεήσειε οοάεχ Ψιπαοθοπθηϑὶβ ὁῦν 
εἴην ὦ "Σώκρατες Οοθδε ΤΠΠΘΙΠΊΟΒ. ΝΟ]. 11 (1862) Ρ. 361 νο]. 4 (1875) 
Ῥ- 391 26 ὀνομάτων ΒΤ: ὀνομάτων ὀρϑότητος σοάθχ (ἀπάϊδηι5 
44, Ῥγορανι Ἡδι που, αἱ οἴ. 427 Εὶ 20 οἱ ϑεοί Ἔ ἃ οἱ ϑεοί 
ἩδΙπηαοτί, αἱ οἴ. Κύπποι ΟΣ ΘΙ ΠΠΡρ..799.) "77 Ὁ 15,2 
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- 3, “ 

δὴ ὅτι οἵ γὲ ϑεοὶ αὐτὰ καλοῦσιν πρὸς ὀρϑότητα, ἅπερ 
ἔστι φύσει ὀνόματα" ἢ σὺ οὐχ οἴει; 

ΕΡΜ. Εὐ ὁ μὲν οὖν ἔγωγε, εἴπσδρ χαλοῦσιν, ὅτι 
ὀρϑῶς χαλοῦσιν. ἀλλὰ ποῖα ταῦτα λέγεις: 

ΣΩ,. Οὐκ οἶσϑα ὅτι περὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ ἐν τῇ 
Τροίᾳ, ὃς ἐμονομιάχει τῷ Ἡφαίστῳ, ὃν Ξάνϑον, φησί, 

χαλέουσι ϑεοί, ἄνδρες δὲ Σχαμανὸδρον; 
ΕΡΜ. Ἔγωγε. 
ΣΩ. Τί οὖν δή; οὐχ οἴει τοῦτο σεμνόν τι εἶναι, γνῶ-- 

γαι ὅπῃ τιοτὲ ὀρϑῶς ἔχει ἐχεῖνον τὸν ποταμὸν Ξάνϑον 
- Ἷ - ) Γ, 2 Ἀ 7, Ν - ἊΨ 

χαλεῖν μᾶλλον ἢ Σχαάμανδρον; εἰ δὲ βούλει, περὶ τῆς ὁ0- 
νὴ ’ ΄“ 

γιϑος ἣν λέγει οτι 
, ΄ ᾽ μ , χαλχίδα κιχλήσχουσι ϑεοί, ἄνδρες δὲ χύμινδιν, 

- ς ἘΣ ᾿ ΄, [42 7 Ὧ Λ 2 - 

φαῦλον ἡγεῖ τὸ μάϑημα, οὁσῳ ορϑότερόν ἐστι χαλεῖσϑαι 
ε ’ - 2 - , ’ 

χαλχὶς χυμίνδιδος τῷ αὐτῷ ὀρνέῳ; ἢ τὴν Βατίειάν τξὲ 
, μ - - 

χαὶ Μυρίνην, χαὶ ἄλλα πολλὰ χαὶ τούτου τοῦ ποιητοῦ 
-- Γ 2 ο. - Ἁ 3} ,ὕ Ρι Χ ὉΝ 2 2 Ν 

χαὶ ἄλλων; ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἴσως μιείζω ἐστὶν ἢ χατ ἐμὲ 
Χ Ἁ 9 πολ ας, ς Χ ΄ ΄ ἧς αὐ ῳ 9) ἢ 

χαὶ σὲ ἐξευρεῖν. ὁ δὲ Σχαμανδριός τὲ χαὶ ὁ “στυαναἕξ 
39 ΄ ΄ { ς 2 Ν -" δ έγευ" 

ἀνϑρωπινώτερον διασχέψασϑαι, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, καὶ ῥᾷον, 
[42 2 Ὑ -» -μ ὦ - , 

ἃ φησιν ὀνόματα εἶναι τῷ τοῦ Ἔχτορος υἱεῖ, τίνα ποτὲ 
, Χ ᾿ , » 3 ͵ - 

λέγει τὴν ὀρϑότητα αὐτῶν. οἶσϑα γὰρ δήπου ταῦτα τὰ 
ἔπη, ἐν οἷς ἔνεστιν ἃ ἐγὼ λέγω. 

ΕΡΜ. Πάνυ γε. 
΄, ᾿ [φ ἘΣ 

ΣΩ, Πότερον οὖν οἴει Ὅμηρον ὀρϑότερον ἡγεῖσϑαι 
»- 5. ἘΞ - ΚΝ, 7 

τῶν ὀνομάτων χεῖσθαι τῷ παιδί, τὸν ᾿στυάναχτα ἢ τὸν 
Σχαμάνδριον; 

2 ! ν 

ΕΡΜ. Οὐχ ἔχω λέγειν. 
ΧΙ. Σῶ. Ὡιδὲ δὴ σχόπει. εἴ τις ἔροιτό σε, πότερον 

»} ᾿Εν ΠΟΎΣ, » -, Ψ ΄ Ν , ὉΧ 

οἴει ὀρϑότερον καλεῖν τὰ ὀνόματα τοὺς φρονιμωτέρους ἢ 
τοὺς ἀφρονεστέρους; 

6 ὃν Ξάνϑον --- 7 Σχάμανδρον Ηοπιοσ. 1]. 20,74 | 153 χαλκίδα --- κύμιν- 
διν Ἡοχηεσ. 1]. 14, 291 

Ι καλοῦσιν Β: καλοῦσι ΤΌ | ἅπέρ ἐστε ΒΤ 9 Ρειϑοηδη 50- 
ογαῖῖϑ αηΐα οὐκ ἰγαηβροϑαῖ Ηρ ηάοτῇ ςΟ]]. Ἐπ γάδη,. 291 Β, δἱ οἵ. 
ΤΌ, 17 ΙΟ ποτε Τὶ 13 κικλήσκουσι ΤΙ: κικλήσκουσι Β, [οτίαϑϑθ 
οἷς βου δεπάσπι οἵ. [Π56 ποῖ ἴῃ ΕἸδοκοίσθη. ἀπ ηδ]. νοὶ. ΟΙ (1865) Ῥ.247 
15. βατιειαν (51η6 Δοσεπία) Τ 17 ἐμὲ καὶ σὲ ΓΤ, ρτοραν ΗΘ Δ ΉΠ. 
(0]]. 439 Β: ἐμέ τε καὶ σὲ Β 18 ἐΉ ιττε Ὀ: σκάμανδοός ΒΤ 
19 ῥᾷον Β: ῥάδιον ὭΞῸΟΙΝ ῬΠδθάοη. 109, 2 182, 13 (οθεῖ που. δεῖ. 
15. 748 τηΐϑβο. οὔ. Ρ. ΧΠ [ἃ φῆσιν --- υἱεῖ ἀοίονίε ΝΑΡου φοπηηι. Π 
Ρ.73. 2οτίένά ποτε ΒΒ 22 ἔνεστιν Τ, 564 5ιιρῖὰα εσ ἴὰᾶ5. 28 ᾧδε 
ἘΣ ὡόδ 

Ὲ: 

992 
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ἘΡΜ. “λον δὴ ὅτι τοὺς φρονιμωτέρους φαίην ἄν. 
Σῷ, Πότερον οὖν αἱ γυναῖχες ἐν ταῖς πόλεσιν φρονι- 

μώτεραί σοι δοχοῦσιν εἶναι ἢ οἱ ἄνδρες, ὡς τὸ ὅλον εἰ- 
χεξῖν γένος: 

ἘΡΜ. Οἱ ἄνδρεο. 
Σῷ. Οὐχοῦν οἶσϑα ὅτι Ὅμηρος τὸ παιδίον τὸ τοῦ 

Ἕχτορος ὑπὸ τῶν Τρώων φησὶν χαλεῖσϑαι ᾿στυάναχτα, 
Ὁ Σχαμάνδριον δὲ δῆλον ὅτι ὑπὸ τῶν γυναιχῶν, ἐπειδὴ οἵ 

γε ἄνδρες αὐτὸν ᾿Ἰστυάναχτα ἐχάλουν; 
ἘΡΜ. ἜἜοιχέ γε. 
ΣΩ, Οὐχοῦν χαὶ Ὅμηρος τοὺς Τρῶας σοφωτέρους ἡγεῖτο 

ἀν " ἘΠῚ 
ἢ τὰς γυναῖχας αὐτῶν; 

ἘΡΜ. Οἶμαι ἔγωγε. 
ΣΩ, Τὸν Ἰστυάναχτα ἄρα ὀρϑότερον ᾧετο χεῖσϑαι 

τῷ παιδὶ ἢ τὸν Σχαμάνδριον; 
ἘΕἘΡΜ. Φαίνεται. 

ΣΩ. Τί δή ποτε; οὐ γάρ πω οὐδ᾽ αὐτὸς ἔγωγε μαν- 
ϑάνω" ὦ Ἑρμόγενες, σὺ δὲ μανϑάνεις; 

ἘΡΜ. Μὰ Δί᾽ οὐκ ἔγωγε." 
ΣΩ. Σχοπῶμεν δὴ διὰ τέ σπτοτεΕ. ἢ αὑτὸς ἡμῖν χάλ- 

λιστα ὑφηγεῖται τὸ διότι; φησὶν γάρ᾽ 
Ε οἷος γάρ σφιν ἔρυτο πόλιν χαὶ τείχεα μαχρά. 

διὰ ταῦτα δή, ὡς ἔοιχεν, ὀρθῶς ἔχει χαλεῖν τὸν τοῦ σω- 
τῆρος υἱὸν ᾿στυάναχτα τούτου ὃ ἔσωζεν ὃ πατὴρ αὐτοῦ, 
ὥς φησιν Ὅμηρος. 

ἘΡΜ. Φαίνεταί μοι. 

325) ΣΩ, “21. ἀρα, ὠγαϑέ, καὶ τῷ Ἕχτορι αὐτὸς ἔϑετο τὸ 
ὄνομα Ὅμηρος; 

ἘΡΜ. Τί δή; 
ΣΩ, Ὅτι μοι δοχεῖ χαὶ τοῦτο παραπλήσιόν τι εἶναι 

22 οἷος --- μακρά Ἡοτηετ. 1]. 22, 507 

2. πῦλεσιν τανεῖὰ ΒῚ ἠὅἧἠ φησὶν Β: σησὶ 10 ὃ οἵ γε ἀρ: 
οἵτε ΒΏΘαΟΤ οὐ ἐκάλουν ΤΌ: ἐκαλούμην Β 11 καὶ ΒΤ: αὖ καὶ 
ΘΗΡΙ, αἱ ἄς αὖ 5886ρε ρερείδϊη ἰηνεεΐο οἴ. Βγθιθη θοῇ ΧΕ ΠΟΡΉ. 
ΑΠΔ0. Ρ. ΧΙ1| τρώας Τ' 12.7.9: Β 17 τί δή ποτε --- το οὐκ 
ἔγωγε πὰς ἰγαηθροϑαϊ Ηδιτηδπη οἴ. ῬεΕΙροΥβ ΡΠ]]Ο]οΡ. νο]. 29 (1870) 
Ῥ. 176: ροβί φαίνεταί μοι (νεΓ5. 26) νεῦρα ροβιδγιηΐ ΒΤ 1 ἔγωγε 
μανϑάνω Β.Τ: ἔχω μανϑάνειν ἃ μανϑάνω" ὦ Ἑρμόγενες, σὺ δὲ 
Ἰπίεγραηχὶ Ὁ. Ρ]. Ρ. τοῦ: μανϑάνω, ὦ Ἑρμόγενες" σὺ δὲ Ἰπῖογραη- 
βιταΥ νυ]ϊρο 18 σὺ δὲ μανϑάνεις Τ, ἴῃ τηᾶγρ. Ὁ: οὐδὲ μανθάνεις Β. 
φοῆ θ᾽: ἡ ΒΤ 21 φησὶν Β: φησὶ ΤῸ 22 ΘἰοΈ  Ν  2 Ὁ ΒΤ τοὺ 
Ἡβδιπάογῇ 25 ὡς φησὶν Β 27 ἄρα ΒΤ 
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τῷ ̓ Ἵστυάναχτι, καὶ ἔοιχεν Βλληνιχοῖς ταῦτα τὰ ὀνόματα. 
ὃ γὰρ ἄναξ χαὶ ὃ ἕχτωρ, σχεδόν τι ταὐτὸν “σημαίνει [βα- 
σιλικὰ ἀμφότερα εἶναι τὰ ὀνόματα" οὗ γὰρ ἄν τις ἄναξ 
ῇ, καὶ ἕχτωρ δήσεου ἐστὶν τούτου" δῆλον γὰρ ὅτε χρατεῖ 
τε αὐτοῦ καὶ χέχτηται χαὶ ἔχει αὐτό. ἢ οὐδέν σοι δοχῶ 
λέγειν, ἀλλὰ λανϑάνω χαὶ ἐμαυτὸν οἰόμενός τινος ὥσττερ 
ἴχνους ἐφάπτεσθαι τῆς Ὁμήρου δόξης περὶ ὀνομάτων 
ὀρϑότητος; 

ΕΡΜ. Μὰ Δί᾽ οὐ σύ γε, ὡς ἐμοὶ δοχεῖς, ἀλλὰ ἴσως 
του ἐφάπτει. 

ΧΠ]Ι. Σῶ. δίκαιόν γέ τοί ἔστιν, ὡς ἑμοὶ φαίνεται, 
τὸν λέοντος ἔχγονον λέοντα χαλεῖν χαὶ τὸν ἵσχυτεου 100} 
ὑ7ύτον. οὗ τι λέγω, ξὰν ὥσπερ τέρας γένηται ἐξ ἵγεστου 
ἄλλο τι ἢ ἵχυπτος, ἀλλ᾽ οὗ ἂν Ί τοῦ γένους ἔχγονον τὴν 
φύσιν, τοῦτο λέγω" ξὰν βοὸς ἔχγονον φύσει ἵππος παρὰ 
φύσιν τέχῃ [μόσχον], οὐ πῶλον χλητέον, ἀλλὰ μόσχον" 
οὐδ᾽ ἂν ἐξ ἀνθρώπου οἶμαι μὴ τὸ ἀνθρώπου ἔχγονον 
γένηται, τὸ ἔχγονον “ἄνϑρωπτος κλητέος" χαὶ τὰ δένδρα 
ὡσαύτως χαὶ τάλλα ἅπαντα" ἢ οὐ ξυνδοχεῖ; 

ΕΡΜ. Ξυνδοχεῖ. 
ΣΩ, Καλῶς λέγεις" φύλαττε γάρ ιι8, μή πῇ παρα- 

χρούσωμαί σξΕ. χατὰ γὰρ τὸν αὑτὸν λόγον χἂν ἐχ βασι- 

1 νευρὰ καὶ ἔοικεν Ἑλληνικοῖς ταῦτα τὰ ὀνόματα Παπά 5ςῖο 8 
βἰηὶ ἀθϊθηάδα: οἱϊπὶ ργὸ Ῥλληνικοῖς 50ΤἹρΡ51 Ὁμηρικοῖς (ς0]]. Βαδί 
ΠοΟΠΊτη. ῬΦΙΔΕΟΡΥ. Ρ. 724) εἰ τὰ ὀνόματα ρΡοϑί εἶναι ἀ6]6ν] οἴ. 
ΖεἸἴβοῆγ. ἔ. ὄβίθυτ. αγτηη. νο]. 20 (1 869) Ρ. 88 ταῦτα τὰ Βιί: ταῦτα Τ' 
2 βασιλικὰ ἀμφότερα εἶναι τὰ ὀνόματα ἀο6]αντ [ΔΙ] Ρδῦτη : ρα ποίατη 
δηΐα ὁ γὰρ βιβία!θσιηΐ οἱ σοπηραγανούπηϊ 395 ( 421 Β Τυπορη- 
565, ἐοικέναι ῬΤῸ ἔοικεν 5011ρ51: Πϑιμάοτῇ, εἶναι ἀθ]θνι Βυϊίπηδπη, 
ὄντα ῬΙῸ εἶναι 5ουιρϑιῖ ϑίθρμαπιβ, τὰ ὀνόματα ἀοΙανιί, βασιλικὰ 
ἀμφότερα ὄντα ΒΟΥ Ρ51 εἴ νεῦρα ροβί ταῦτα τὰ ὀνόματα ἐταπβροϑυίέ 
Αἀδπηι Ο005. οΥἹ. ἴῃ Ρ]αἴΟΠ15 Οὐαί πη Ῥ: 5 14. ἐστὴ ἢ: ἐστιν Βς τὰς 
19ῆ 1 6 οἰόμιενος τινὸς Τ 10 ἐφάπτει ΒΤ: ἐφράπτη Ὁ τι δίέκαιον 

γέ τοι ἐστὶν Τ' 14 αλλ οὗ ἂν ἢ τοῦ ΒΊ, ταϑετασγαπί ῬΌΣΙΟΘη565 
(0]]. τ9, 18: ἀλλ᾿ ὃ ἂν ἢ τοῦ ςοὐοχ Ιβἀδροπεηθὶς 31, ἀλλὰ ὃ ἂν ἢ 
του Ἠεϊπάοτῇ, ἀλλ᾿ οὗ ἂν ἢ του Αἄδτῃ ]. α. ἢ. 5 15 ἐὰν ΒΤ: ἐὰν 
δὲ ῬΕΙΡΕΥ5 ΡΆΠΟΙοΡ. νΟ]. 26 (1867) Ρ. 353 16 τέκῃ μόσχον ΒΊ, 
μόσχον δαοίοτα ἩΘΙμάοτῆο ἀα]ονις δὶ 18 τὸ 1]. ς. ῬΕΙρΕΓΒ: ἀλλ᾽ ὃ : 
ἐὰν τὸ Β, ἄλλο ἐὰν τὸ Τ, αλλ᾽ ἐὰν ἴῃ τηδΥρ. τῆαππ γοοθης]ϑϑίτηδ ἰ, ἀλλ᾽ 
ἄλλο ἐὰν τὸ ὙΙΠΟΙΚΕἸππᾶπη, ἀλλ᾿ ἄλλο τι Αἄδτ 1. ς. Ρ. 6, γοῖρα 46- 
Ἰθῖατες γατιθίαία βου ρίαγαθ νΘΥ58] 14 Δαϑοχιρίδα παΐα 6556 Ραίαν!τ 
ῬεΙρϑΥβ 19 ὡσαὕτως ΤΊ τἄλλα ἅπαντα ΤΙ: πολλὰ ἅπαντα Β, οἴ. 
ΔΡΟΪορ. 30, 1 ξυνδοκεῖ εἰ 5ἰαίϊτη Β: συνδοκεῖ εἰ 5ἰαίϊπη ὨΤ,, 84]- 
ἴθγατη συνδοκεῖ οτη. ΠΑῊΗΡ 

Ῥζαίο νυοῖ. 11. 2 
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Ὁ λέως γίγνηταί τι ἔχγονον, βασιλεὺς χλητέος" εἰ δὲ ἐν 
ἑτέραις συλλαβαῖς ἢ ἐν ἑτέραις τὸ αὐτὸ σημαίνει, οὐδὲν 
σιρᾶγμα, οὐδ᾽ εἰ πρόσκειταί 1: γράμμα οὐδ᾽ εἰ ἀφήρηται, 
οὐδὲν οὐδὲ τοῦτο, ἕως ἂν ἐγχρατὴς ῃ ἢ οὐσία τοῦ πράγ- 
ματος δηλουμένη ἐν τῷ ὀνόματι. 

ἘΡΜ. Πῶς τοῦτο λέγεις; 
Σῷ. Οὐδὲν ποικίλον, ἀλλ᾿ ὥσπερ τῶν στοιχείων οἶσϑα 

ὅτε ὀνόματα λέγομεν, ἀλλ᾽ οὐχ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα, πλὴν 
τεττάρων, τοῦ ε χαὶ τοῦ υ καὶ τοῦ ο χαὶ τοῦ ὡὠ᾽ τοῖς δ᾽ 
ἄλλοις φωνήεσέ τὲ χαὶ ἀφώνοις οἶσϑα ὅτι προστιϑέντες 
ἄλλα γράμματα λέγομεν, ὀνόματα ποιοῦντες" ἀλλ᾽ ἕως 
ἂν αὐτοῦ δηλουμένην τὴν δύναμιν ἐντιϑῶμεν, ὀρϑῶς ἔχει 
ἐχεῖνο τὸ ὄνομα χαλεῖν, ὃ αὐτὸ ἡμῖν δηλώσει. οἷον τὸ β᾽ 
ὁρᾷς ὅτι τοῦ ἡ καὶ τοῦ τ χαὶ τοῦ α προστεϑέντων οὐδὲν 
ἐλύπησεν, ὥστε μὴ οὐχὶ τὴν ἐχείνου τοῦ στοιχξίου φύσιν 
δηλῶσαι ὅλῳ τῷ ὀνόματι οὗ ἐβούλετο ὃ 0 γομοϑέτης" οὕτως 
ΠΡΡΙ τὰ καλῶς ϑέσϑαι τοῖς γράμμασι τὰ ὀνόματα. 

ἘΡΜ. “ληϑῆ μοι δοχεῖς λέγειν. } 
Σῷ, Οὐχοῦν χαὶ περὶ βασιλέως ὃ τς λόγος; ἔσται 

γάρ ποτξ ἔχ βασιλέως βασιλεύς, καὶ ἐξ ἀγαϑοῦ ἀγαϑός, 
χαὶ ἐχ καλοῦ καλός, χαὶ τάλλα τιάντα οὕτως, ἐξ ἑχάστου 
γένους ἕτερον τοιοῦτον ἔχγονον, ἐὰν μὴ τέρας γίγνηται" 
χλητέον δὴ ταὐτὰ ὀνόματα. ποικίλλειν δὲ ἔξεστι ταῖς 
συλλαβαῖς, ὥστε δόξαι ἂν τῷ ἰδιωτικῶς ἔχοντι ἕτερα 
εἶναι ἀλλήλων τὰ αὐτὰ ὄντα" ὥστιερ ἡμῖν τὰ τῶν ἰατρῶν 
φάρμαλχα, χρώμασιν ἢ ὑσμαῖς σδητοιχιλμένα, ἄλλα φαίνε- 
ται τὰ αὐτὰ ὄντα, τῷ δέ 7γὲ ἰατρῷ, ἅτε τὴν δύναμιν τῶν 
φαρμάκων σχοπουμένῳ, τὰ αὐτὰ φαίνεται, χαὶ οὐχ ἐχ- 
χτλήττεται ὑπὸ τῶν προσόντων. οὕτω δὲ ἴσως χαὶ ὃ 
ἐπιστάμενος τιερὶ ὀνομάτων τὴν δύναμιν αὐτῶν σχοτχεεῖ, 
χαὶ οὐχ ἐκπλήττεται, εἴ τι “πρόσχειται γράμμα ἢ μετά- 
χϑδιται ἢ ἀφήρηται, ἢ χαὶ ἐν ἄλλοις παντάπασιν γραμ- 
μασίν ἔστιν ἢ τοῦ ὀνόματος δύναμις. ὥσπερ ὃ νυνδὴ 
ἐλέγομεν, ᾿“Πστυάναξ τε χαὶ Ἕχτωρ οὐδὲν τῶν αὐτῶν γραμ- 

3 οὐδ᾽ εἰ ἀφήρηται Ὁ: οὐδ᾽ ἀφήρηται Β, ἢ ἀφήρηται Τ' ἴῃ τηάΥρ. Ὁ 
10 προστιϑέντες ΝΑΌΘΥ σοτΙητη. ΠΡ. 74: περιτιϑέντες Β᾽ 13 κα- 

λεῖν ὃ Τ: κακεῖνο Β[β8ἘΒ: βῆτα Τ 14 ἢ καὶ τοῦ τ καὶ τοῦ α Β: ἢ 
καὶ τοῦ ταῦ καὶ τοῦ ἃ Τ' 20 ποτε Β: ποτ᾽ Τ' 23 ταὐτὰ Ὠ: 
ταῦτα ΒΤ 46 χρώμασιν ἢ Β: χρώμασι καὶ Τ᾽ 29 προσόντων Τ: 
σιροσιόντων Β 32 παντάπασιν Β: παντάπασι Τ' 3308 
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, 2} ΣΝ - 2 Ὁ ΗΝ , 4 

ματῶν ἔχει σπεκὴν τοῦ τ, ἀλλ ΠΡ ΟΡ Ρ ΘῊΜΩΕΨΈΩ ὑπ τ: 

“Ἱρχέπολίς γε τῶν μὲν γραμμάτων τέ ἑπικχοιγωγεῖ; δηλοῖ 
δὲ ὅμως τὸ αὐτό" χαὶ ἄλλα πολλά ἔστιν, ἃ »ῴϑὰν ἀλλ᾽ ἢ 

βασιλέα σημαίνει" καὶ ἄλλα γε αὐ στρατηγόν, οἷον γι 
χαὶ Πολέμαρχος χαὶ Εὐπόλεμος" καὶ ἰατρικά γε ἕτερα, 
Ἰατροχλῆς χαὶ ᾿᾿χεσίμβροτος" χαὶ ἕτερα ἂν ἴσως συχνὰ 
εὕροιμεν ταῖς μὲν συλλαβαῖς καὶ τοῖς γράμμασι διαφω-- 
γοῦντα, τῇ δὲ δυνάμει ταὐτὸν φϑεγγόμενα. φαίνεται 
οὕτως ἢ οὔ; 

ΕΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΣΩ,. Τοῖς μὲν δὴ χατὰ φύσιν γιγνομένοις τὰ αὑτὰ 
ἀποδοτέον ὀνόματα. 

ΕΡΜ. Πάνυ γε. 
ΧΙΝ. Σῶ. Τ7ί δὲ τοῖς παρὰ φύσιν, οἱ ἂν ἐν τέρατος 

εἴδει γένωνται; οἷον ὅταν ἐξ ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ καὶ ϑεοσε- 
βοῦς ἀσεβὴς γένηται, ἀρ᾽ οὐχ ὥσπερ ἐν τοῖς ἔμσεροσϑεν, 
κἂν ἵπστος βοὸς ἔχγονον τέχῃ, οὐ τοῦ τεχόντος δήστου ἔδει 
τὴν ἐπωνυμίαν ἔχειν, ἀλλὰ τοῦ γένους οὐ εἴη; 

ΕΡΜ. Πανυ γξ. 

ΣΩ, Καὶ τῷ ἐχ τοῦ εὐσεβοῦς ἄρα γενομένῳ ἀσεβεῖ τὸ 
τοῦ γένους ὄνομα ἀτιοδοτέον. 

ἘΡΜ. Ἔστι ταῦτα. 
ΣΩ, Οὐ Θεόφιλον, ὡς ἔοιχεν, οὐδὲ Μνησίϑεον οὐδὲ 

τῶν τοιούτων οὐδέν, ἀλλ᾽ ὃ τι τἀναντία τούτοις σημαίνει, 
ἐάνττερ τῆς ὀρϑότητος τυγχάνῃ τὰ ὀνόματα. 

ἘΡΜ. Παντός γε μᾶλλον, ὦ Σώχρατες. 
Σῷ. Ὥστστερ γε χαὶ ὃ Ὀρέστης, ὦ Ἑρμόγενες, χινδυ-- 

γεύει ὀρϑῶς ἔχειν, εἴτε τις τύχη ἔϑετο αὐτῷ τὸ ὄνομα 
εἴτε χαὶ ποιητής τις, τὸ ϑηριῶδες τῆς φύσεως χαὶ τὸ 
ἄγριον αὐτοῦ χαὶ τὸ ὀρεινὸν ἐνδεικνύμενος τῷ ὀνόματι. 
οἷ Φαίνεται οὕτως, ὠ Σώχρατες. 

Ἴβοιχεν δέ γε χαὶ τῷ πατρὶ αὐτοῦ κατὰ φύσιν τὸ 
Ἐν εἶναι. 

ΕΡΜ. Φαίνεται. 

Σῶ. Κινδυνεύει γὰρ τοιοῦτός τις εἶναι ὃ “γαμέμνων, 

τς ΒΝ ταῦ Τ 2 ἐπικοινωνεῖ ΒΤ : κοινωνεῖ ΠῊΡ 3 ἐστιν 
Τ, 5ε 8 ΞΌΡΥΔ: ὁ 145. 4 ἀγις ΒΤ ΟΕΥ ΣΙΝ 14 δὲ Β: δαὶ ΤῸ 
18 ἔχειν ΒΤ; ἔχειν τὸ ἔκγονον ἩδΙπάοτῇ 24 ἀλλ Β;: ἀλλὰ Τ 
28. τύχὴ Ἔ : τύχῃ Β 22 ἔοικεν τενοῖα ΒΤ 

ο 5. 

σι 
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οἷος ἃ δόξειεν αὐτῷ διαπονεῖσϑαι χαὶ καρτερεῖν, τέλος 
ἐπιτιϑεὶς τοῖς δόξασι δὲ ἀρετήν. σημεῖον δὲ αὐτοῦ ἢ ἐν 
Τροίᾳ μονὴ τοῦ πλήϑους τὲ χαὶ καρτερία. ὅτι οὖν ἄγα- 
στὸς κατὰ τὴν ἐπιμιονὴν οὗτος ὃ ἀνήρ, ἐνσημαίνει τὸ 
ὄνομα ὃ ““γαμέμνων. ἴσως δὲ καὶ ὃ ““τρεὺς ὀρϑῶς ἔχει. 
ὃ τὲ γὰρ τοῦ Χρυσίππου αὐτῷ φόνος χαὶ ἃ πρὸς τὸν 
Θυέστην ὡς ὠμὰ διετεράττετο, πάντα ταῦτα ζημεώδη χαὶ 
ἀτηρὰ χερὸς ἀρετήν. ἢ οὖν τοῦ ὀνόματος ἐπωνυμία σμι- 
χρὸν τταραχλίνει καὶ ἐπιχεχαάλυτιται, ὥστε μὴ πᾶσι δη- 
λοῦν τὴν φύσιν τοῦ ἀνδρός" τοῖς δ᾽ ἐπαΐουσι περὶ ὀνο- 
μάτων ἱκανῶς δηλοῖ ὃ βούλεται ὃ ̓ ““τρεύς. χαὶ γὰρ χατὰ 
ἀῶ τς : ἜΝ ΤΩΣ : πάν γος 

τὸ ἀτειρὲς χαὶ χατὰ τὸ ἄτρεστον χαὶ χατὰ τὸ ἀτηρὸν 
σανταχῇ ὀρϑῶς αὐτῷ τὸ ὄνομα χεῖται. δοχεῖ δέ μοι καὶ 
τῷ Πέλοπι τὸ ὄνομα ἐμμέτρως χεῖσθαι" σημαίνξι γὰρ 
τοῦτο τοὔνομα τὸν τὰ ἐγγὺς ὁρῶντα [ἄξιον εἶναι ταύτης 
τῆς ἐρνοβἐσεῖ: 

ΕΡΜ. Πῶς δή; 
ΣΩ. Οἷόν που χαὶ χατ᾽ ἐχείνου λέγεται τοῦ ἀνδρὸς ἐν 

τῷ τοῦ Μυρτίλου φόνῳ οὐδὲν οἵου τε γενέσϑαι προνοη- 
ϑῆναι οὐδὲ προϊδεῖν τῶν πόρρω τῶν εἰς τὸ τιᾶν γένος, 
ὕσης αὐτὸ δυστυχίας ἐνεττίμτιλη, τὸ ἐγγὺς μόνον δρῶν 
χαὶ τὸ παραχρῆμα --- τοῦτο δ᾽ ἐστὶ πέλας --- ἡνίχα πιροε- 
ϑυμεῖτο λαβεῖν τταντὶ τρόπῳ τὸν τῆς Ἱπποδαμείας γάμον. 
τῷ δὲ Ταντάλῳ χαὶ πᾶς ἂν ἡγήσαιτο τοὔνομα ὀρϑῶς χαὶ 
χατὰ φύσιν τεϑῆναι, εἰ ἀληϑῆ τὰ περὶ αὐτὸν λεγόμενα. 

ἘΡΜ. Τὰ ποῖα ταῦτα; 
Σῷ. “3 τέ που ἔτι ζῶντι δυστυχήματα ἑ ἐγένετο σολλὰ 

χαὶ δεινά, ὧν καὶ τέλος ἢ πατρὶς αὐτοῦ ὅλη ἀνετράτχιετο, 

τ: ἃ Ἠετηδηη: ἂν ΒΤ, ἂν ΒΕΚΙΚΕΙ 24 ἐπιτιϑεὶς Β: ἐπιϑεὶς ΤΊ 
δὲ τενεῖα ΒΤ 3 σλήϑους τε καὶ καρτερία Ε΄, Ῥτοθαν! ΗοΥΤλΔΠΠ: 
σλήϑους τε καὶ καρτερίας ΒΊ, οἵ. 2, 7: πλήϑους μετὰ καρτερίας 
Θ΄ΑΠΡαῖπη δ ἀτηρὰ Τ: τττει Β 12 ἀτειρὲς Β: ἀτηρὲς Ἷ | 
ἄτρεστον ΒΤ: ἄτρεπτον ΠῊΡ 13 αὐτῷ Β: αὐτὸ Τ΄ δοκεῖ Β: δοκῶ 
Ἴςὦ “ρ64 εἰ ΒΈΡΓα, ναύϑβιση δα6. 1 νερὰ ἄξιον εἶναι ταύτης τῆς 
ἐπωνυμίας πτροῖα ᾿ηςοΥΡΥΘίδ 15 ἀπίθο  ἀΘηθθι5 ἐμμέτρως κεῖσθαι 
Δαάβοσιρία ἀε]ανι Ηριτηδηῃ, ΟΡ 42) 8. ὥστε δηΐθ ἄξιον αἀά. Βεοϊς 
19 οἵου Ὁ: οἵῳ ΒΗΎ, οἷον ἧ 21 αὐτὸ Ὁ: αὐτῷ ΒΤ | ἐνεπἐμσελη 
τὸ Β: ἐνεπιίμστλητο Ἴ. 146 πὴ 1 ΤΊΔΓΡ’. αἰ ν᾽ ἀείαγ νος Ρ Ι ὁρῶντα 
Ἡειπάογί 22. δ᾽ ἔστι Β΄ ,,.24. πὸ πονεῖδ 5 25 αὐτὸν Β: αὐ- 
τῶν Τ, αὐτοῦ ΗΓΒ Ρ Δ (οΥρ. Ρ- 88, δἵ εἴ. Ῥῃδβάοη. τορ Β 
27 ποῦ ἜΚ ἀνετράπετο ΒΤ: ἀνετέτρασττο ἨΘΥΤ]6Ἰη ἴῃ ΕἼΘΟΪΚΕΙ5. 
ὉΠΏΔ]. ΝΟ]. 95 (1867) Ρ. 538; γοῦρα ὧν καὶ τέλος ἡ πατρὶς αὐτοῦ ὅλη 
ἀνετράπετο ἀοἰοηάα σΘη560 

σι 
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καὶ τελευτήσαντι ἐν “ιδου ἡ ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς τοῦ λίϑου 
τανταλεία ϑαυμαστῶς ὡς σύμφωνος τῷ ὀνόματι" χαὶ 
ἀτεχνῶς ἔοιχεν, ὥσττερ ἂν εἴ τις βουλόμενος ταλάντατον 
ὀνομάσαι ἀποχρυπτόμενος ὀνομάσειε χαὶ εἴστοι ἀντ᾽ ἐχεί-- 
γου Τάνταλον, τοιοῦτόν τι χαὶ τούτῳ τὸ ὄνομα ἔοιχεν 
ἐχπορίσαι ἢ τύχη τῆς φήμης. φαίνεται δὲ χαὶ τῷ πατρὶ 
αὐτοῦ λεγομένῳ τῷ Διὶ παγχάλως τὸ ὄνομα χεῖσϑαι" 
ἔστι δὲ οὐ δάδιον κατανοῆσαι. ἀτεχνῶς γάρ ἐστιν οἷον 
λόγος τὸ τοῦ Διὸς ὄνομα" διελόντες δὲ αὐτὸ διχῆ οἱ μὲν 
τῷ ἑτέρῳ μέρει, οἱ δὲ τῷ ἑτέρῳ χρώμεϑα᾽ οἱ μὲν γὰρ 
Ζῆνα, οἱ δὲ 4Ζία καλοῦσιν" συντιϑέμενα δ᾽ εἰς ἕν δηλοῖ 
τὴν φύσιν τοῦ ϑεοῦ, ὃ δὴ προσήχειν φαμὲν ὀνόματι οἵῳ 
τε εἶναι ἀπεργάζεσϑαι. οὐ γὰρ ἔστιν ἡμῖν καὶ τοῖς ἄλ- 

ς 

λοις πᾶσιν ὅστις ἐστὶν αἴτιος μᾶλλον τοῦ ζῆν 1 ἢ ὃ ὁ ἄρχων 
48 χαὶ βασιλεὺς τῶν πάντων. συμβαίνει οὖν ὀρϑῶς ὄνο- 

900 

μιάζεσϑαι οὗτος ὃ ϑεὸς εἶναι, δὲ ὃν ζῆν ἀεὶ πᾶσι τοῖς Ὁ 
ζῶσιν ὑπάρχει. διείληπται δὲ δίχα, ὥσπερ λέγω, ἕν ὃν 
τὸ ὄνομα, τῷ 4ιὶ χαὶ τῷ Ζηνί. τοῦτον δὲ Κρόνου υἱὸν 
ὑβριστιχὸν μὲν ἄν τις δόξειεν εἶναι ἀκούσαντι ξξαίφνης, 
εὔλογον δέ, μεγάλης τινὸς διανοίας ἔκγονον εἶναι τὸν 4ία: 
κόρον γὰρ σημαίνει, οὐ παῖδα, ἀλλὰ τὸ χαϑαρὸν αὐτοῦ 
χαὶ ἀχήρατον τοῦ νοῦ. ἔστι δὲ οὗτος Οὐρανοῦ υἱός, ὡς 
λόγος" ἢ δὲ αὐ ἐς τὸ ἄνω ὄψις χαλῶς ἔχει τοῦτο τὸ 
ὄνομα χαλεῖσϑαι, οὐρανία, ὁρῶσα τὰ ἄνω, ὅϑεν δὴ χαί 
φασιν, ὦ Ἑρμόγενες, τὸν χαϑαρὸν νοῦν πταραγίγνεσϑαι οἱ 
μετεωρολόγοι, χαὶ τῷ οὐρανῷ ὀρϑῶς τὸ ὄνομα χεῖσϑαι" 
εἰ δ᾽ ἐμεμνήμην τὴν Ἡσιόδου γενεαλογίαν, τίνας ἔτι τοὺς 

το οἱ μὲν γὰρ --- το τῶν πάντων ϑ10Ρ. εοἷορ. 1, 2, 27 

2 τανταλεία ΒΤ: ταλαντεία ϑΡδϊάϊης, ΡτοΡανῖξ ἰδ! Ραμ | 
ϑαυμαστῶς ὡς σύμφωνος Β: ϑαυμαστὴ ὡς συμφώνως Ἵν 5 τούτῳ 
Ἐ,5 τού ον ΟἿ 20. 13 6 τῆς φήμης ΒΤ: τῇ φήμῃ (αἰ τοῦτο 56τ- 
νψαῖϊο) Βοϊβδϑδοῆδάβξ δα Ῥγοοϊυπι ἴῃ (Υδίυ]. Ρ. 51 ποΐ., ἤ τις φήμη 
Αἀδπ ο05. οτΐ. 1η Ῥ]αΐοηθ (σγαϊυ τὴ Ὁ. 8. τῷ πατρὶ αὐτοῦ λεγο- 
μένῳ ἀε]εανι ΝΑΡΘΥ σοτιητη. ΠΡ. 75 8 ἀτεχνῶς (51η6 δΔοσεηία) ΚΒ 
9 διελόντες δὲ Β: διελόντες Τ' 11 χαλοῦσιν ΒΤ 1 ὃ εἴς Β: δὲ εἰς 1, 
δὲ ταῦτα εἰς σοάοχ (παϊδηϊ5 44, ργόρανὶ Ἡδιη οσῇ 13 γάρ 
ἐστιν ΒΤ 16 δι’ ὃν ζῆν ΤΌ: διὸ ζῆν Β τὃ υἱὸν ΒΤ, Ῥτορανε- 

τυπί Βίθρμδηιϑ οἱ ΠΟΘΙ τηδηη: υἱὸν εἶναι σατῃ σοαϊοα (παϊδηο 
44 Ἡεϊπάοσέ δαἀποίδηβ.,, εἶναν ΟῚ τη8]6 ἀὐίπιοσι ροϑί δόξειεν “" 
19 τις ΒΑΊ, ταϑετξαιϊ Ηρυτηδηη: τὸ Ὀΐ, τόνε 5 24 καὶ φασὶν ΒΤ 
26 μετεωρολόγοι ΤΌ: μετεωρολόγω Β | οὐρανκῷ Τ' 
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ἀνωτέρω προγόνους λέγει τούτων, οὐκ ἂν ἐπαυόμην διε- 
ξιών, ὡς ὀρϑῶς αὐτοῖς τὰ ὀνόματα κεῖται, ἕως ἀπεπει- 
ράϑην τῆς σοφίας ταυτησὶ τί ποιήσει, εἰ ἄρα ἀπεερεῖ ἢ 
οὔ, ἣ ἐμοὶ ἐξαίφνης νῦν οὑτωσὶ τιροστιέϊττωχεν ἄρτι οὐχ 
οἶδ᾽ δὁητόϑεν. 

ΕΡΜ. Καὶ μὲν δή, ὦ Σώχρατες, ἀτεχνῶς γέ μοι δο- 
χεῖς ὥσττερ οἱ ἐνθουσιῶντες ἐξαέφνης χρησμῳδεῖν. 

Χν. ΣΏΩ, Καὶ αἰτιῶμαί γε, ὦ Ἑρμόγενες, μάλιστα 
αὐτὴν ἀπὸ Εὐϑύφρονος τοῦ Προσπαλτίου ἀπρρασυδηθεια 
χέναι μοι. ἕωϑεν γὰρ σπολλὰ αὐτῷ συγῆ χαὶ παρεῖχον 
τὰ ὦτα. χινδυνεύει οὖν ἐνθουσιῶν οὐ μόνον τὰ ὦτά μου 
ἐμπλῆσαι τῆς δαιμονίας σοφίας, ἀλλὰ χαὶ τῆς ινγυχῆς 

ἐπειλῆφϑαι. δοχεῖ οὖν μοι χρῆναι. οὑτωσὶ ἡ! ιᾶς ποιῆσαι" 
τὸ μὲν τήμερον εἶναι χρήσασϑαι αὐτῇ χαὶ τὰ λοιστὰ περὶ 
τῶν ὀνομάτων ἐπισχέψασθϑαι, αὔριον δέ, ἂν χαὶ ὑμῖν 
ξυνδοχῆ, ἀττοδιοττομττησόμεϑά τε αὐτὴν χαὶ καϑαρούμεϑα 
ἐξευρόντες ὕστις τὰ τοιαῦτα δεινὸς χαϑαίρειν, εἴτε τῶν 
ἱερέων τις εἴτε τῶν σοφιστῶν. 

ἘΡΜ. .1λ} ἐγὼ μὲν ξυγχωρῶ" πάνυ γὰρ ἂν ἡδέως τὰ 
ἐπίλοιπα περὶ τῶν ὀνομάτων ἀχούσαιμι. 

Σῷ. ᾿“λλὰ χρὴ οὕτω ποιεῖν. πόϑεν οὖν βούλει ἀρξώ- 
μεϑα διασχοποῦντες, ἐπειδήστερ εἰς τύπον τινὰ ἐμβεβή- 
χαμέν, ἵγα εἰδῶμεν, εἰ ἄρα ἡμῖν ἐγιμαρτυρήσει αὐτὰ τὰ 
ὀνόματα μὴ χεάγνυ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου οὕτως ἕχαστα χεῖ- 
σϑαι, ἀλλ᾽ ἔχειν τινὰ ὀρϑότητα; τὰ μὲν οὖν τῶν ἡρώων 
χαὶ ἀνϑρώπων λεγόμενα ὀνόματα ἴσως ἂν ἡμᾶς ἐξαπα- 
τήσξιεν. πολλὰ μὲν γὰρ αὐτῶν κεῖται χατὰ προγόνων 
ἐπωνυμίας, οὐδὲν προσῆχον ἐνίοις, ὥσττερ κατ᾽ ἀρχὰς 

1: ἀνωτέρω οὐὑτὴὰ ΒΤ 50τρ51: ἀνωτέρῳ ἴ5ΈΠῈΓ ἴῃ ΕἸἼΘΟΚεΙσ5. 
ΔΏΏΔ]. νΟ]. 91 (1865) Ρ. 250, αἵ οἵ (οβεΐ ΤΠ ΘΠΊΟΒ5. ΝΟ]. 3 (1875) 
Ῥ: 324 (τη15. οὐ. Ρ. 336) [ ἐπαυόμην ΒΤ: ἐπαυσάμην ἴῃ ΠΊΔΓΡ. 
3 ταυτησὶ τι Τ, ταύτης εἴ τε (ει Ὁ) Βί | νεῦρα τί ποιήσει, ΕΎΟΝΝ 
ἄρτι ἰοτίαϑβα ἀρῖεπας 6556 ρυίαν! ΝΑΡΘΥ σοτηπ,. ΠΡ. 74 Ϊ ἀπερεῖ 
τονοτα ΒΤ ΒΝ τιοσυνῆ Β: συνῆν ΤΡ «τς δὲ ἂν Β: 
μεθ, {νἀ ΠΩΣ Β: συνδοκῇ ὉΤ 19 ξυγχωρῶ Β: συγχωρῶ 

ὍΤ᾽ | γὰρ ἂν Β: γὰρ Ἴ, οἴ Ῥῃδβάοη. 170, 3 (βεῖ πον. ἰδοΐ. Ρ. 458 
ΤΩ Π6Π105. νΟΪ. 4 (1876), Ρ- 206 (πηῖ56. οΟΥἹΐ, Ρ. 190) 21 ἀν ΒΕ 
ἀρξόμεϑα ΓΕ 23 ἐπιμαρτυρήσει Β: ἐπιμαρτυρήσῃ ὅν 26 ἐξαπα- 
τήσειεν γανοία ΒΤ 28 ἐπωνυμίας Τ: ὁμωνυμίας Β, ὁμώνυμον 6Χ 
ἐπώνυμον 36,12 οοΥΥ. , 46 σοηπιβίοηα ἐξ φογε 1ν {τ} 19] γοθογαπι ἐπώ- 
ψυμος εἴ ὁμώνυμος οἵ. Ὄοβοι πιπεηιοβ. νο]. 4 (1876) Ρ. 97 (ϊ56- 
ΟΣ. Ὁ. 125) 

Ιο 

τς 

20 
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[44 3 , 

ἐλέγομιεν, πολλὰ δὲ ὥσπερ εὐχόμενοι τίϑενται, οἷον Εὐ- 
᾽ὔ Χ , Νὴ ΄ ἢ ϑο , ΄, Ν 

τυχίδην χαὶ Σωσίαν χαὶ Θεόφιλον χαὶ ἀλλα πολλά. τὰ 
μὲν οὖν τοιαῦτα δοχεῖ μοι χρῆναι ἐᾶν" εἰχὸς δὲ μάλιστα 
ἡμᾶς εὑρεῖν τὰ ὀρϑῶς κείμενα περὶ τὰ ἀεὶ ὄντα χαὶ πε- 
φυχότα. ἐσπουδάσϑαι γὰρ ἐνταῦϑα μάλιστα πρέπει τὴν 

’, » ’ 3 2 -" 

ϑέσιν τῶν ὀνομάτων" ἴσως δ᾽ ἔνια αὐτῶν χαὶ ὑπὸ ϑειο- 
τέρας δυνάμεως ἢ τῆς τῶν ἀνϑρώπων ἐτέϑη. 

ἘΡΜ. “]οχεῖς μοι χαλῶς λέγειν, ὦ Σώχρατες. 
ΧΥΙ. Σῷ. ζρ᾽ οὖν οὐ δίχαιον ἀπὸ τῶν ϑεῶν ἄρχε- 

, - Ν » ἷὰ 

σϑαι σχοπουμένους, πῇ ποτξ αὐτὸ τοῦτο τὸ ὀνομα οἱ 
ο᾽ -»Ὕ ’ 

ϑεοὶ ὀρϑῶς ἐχλήϑησαν; 
- ἐ 

ἘΕΡΜ. δΔῖχος γξ. 
ΣΩ. Τοιόνδε τοίνυν ἔγωγε ὑποτιτεύω" φαίνονταί μοι 

οἱ πρῶτοι τῶν ἀνθρώπων τῶν περὶ τὴν Πλλάδα τούτους 
Ν ἊΝ “ - Α -Ό- 

μόνους τοὺς ϑεοὺς ἡγεῖσϑαι, οὕσπερ νῦν στολλοὶ τῶν 
βαρβάρων, ἡλιον χαὶ σελήνην χαὶ γῆν χαὶ ἄστρα χαὶ 
οὐρανόν" ἅτε οὖν αὐτὰ ὁρῶντες πάντα ἀξὶ ἰόντα δρόμῳ 
χαὶ ϑέοντα, ἀπὸ ταύτης τῆς φύσεως τῆς τοῦ ϑεῖν ϑεοὺς 

ΞΆ ᾽ν ,ὔ «“ ᾿ - 

αὑτοὺς ἐπονομάσαι" ὕστερον δὲ χατανοοῦντες τοὺς ἂλ- 
’ ’ὔ “- ’ 

λους πάντας ἤδη τούτῳ τῷ ὀνόματι προσαγορεύειν. 
2} ἘΚ, « λέ - γῃ, 9 , ὉΧ δέ 

ξοιχέ τι ὃ λέγω τῇ ἀληϑείᾳ ἢ οὐδέν; 
, ᾿ 3 39 

ΕΡΜ. Πανυ μὲν οὖν ξοιχξγ. 
, 5 ὉΝ Ν - ἼΞ ὉΝ - Μν ἢ 

ΣΩ. Τί οὖν ἂν μετὰ τοῦτο σχοποῖμεν; ἢ δῆλον δὴ τι 
’ ,ὔ ΄“ ,ὕ 

δαίμονάς τε καὶ ἥρωας χαὶ ἀνϑρώπους; 
ΕΡΜ. “]αίμονας. 

5 ἐσπουδάσϑαι ---  ἐτέϑη Ἐλπι5εΡ. ῬΥΔΕΡΆΓ. δνδῃρ. τι, 6 (νοὶ. 2 Ρ. 15 
Τιπάοτῇ) | 13 φαίνονταί --- τὴ οὐρανόν Ἐλι56 0. Ῥγδβρϑῦ. ενϑῃρ. 3,2 (νο]. τ ρ.τοῦ 
Τιηάοχῖ) | τ3 φαίνονταί --- το ἐπονομάσαι ἹΠπεοάοτεϊς. {πεταρεαΐ. Ρ. 69 εἴ 
Ρ τογ Θαδϊβξξ,, Εἰιβεθ. ρσύβαβραζ. ενδῃῆξρ. 1, 9 (νοῖϊ. ᾿ ῥ. 35 ΠὨίπάοσί) [τ4 τούτους 

-- 17 οὐρανόν Ἐπ560. ρσδαρασγ. ενϑηρ. 3, τὸ (νο]. σ Ρ. 1:24 Πιπάοσί) 

Ι εὐτυχίδην ὙΤ, ἸἰΐοΥ15 Δα] τη ἀδιϊ5 απο ἔουτηδηη 50] 4 πὴ Ρ]αΐοπα 
6556 ΑἸ μᾶάτη. ᾿παϊσανι 16 Ύρεῦ: εὐτυχιάδην Β 3 χρῆναι 
ΒΌΤ: γο. καὶ χαίρειν ἃ 5 πρέπει ΒΊΤΡ, γο. ἢ ΕΠΒΕΡ 5: πρέπει 
περὶ αἴ νιάείυγ Ρ, πεοὶ ΑΗ 10 πῇ ποτε ΒΤ 15 μόνους ἡγεῖ- 
σθαι ϑεοὺς Τῃξοδοτγοίυδ | τοὺς οτι. ἘπιοοΡία5 [ πολλοὶ ΒΤ; οἱ πολ- 
λοὲ Τπεοάογεαίι5 19 ἐπονομάσαι ΒΤ}: γρ. καὶ ἐπικαλέσαι ἃ 
21 τῇ ἀληϑείᾳ Β: τῷ αληϑεῖ Τ, «αἱ «οἴ. 438 Ὁ τὰ ὅμοια τῇ ἀληϑείᾳ 
22 ἔοικεν ΒΤ: ἔοικε Ὀ 23 δχοσεοϊ ἀν ΒΏΌΤΝ, 5εᾶ ν ἴῃ τὰ5.ἕ Β! 
ἢ δῆλον σοάθχ απάϊδηϊι5 44, Ῥτοραν!ΐ Ηεϊπάοτε . Ἰάδηι Ῥεύβϑοηδβ 
τὰς αἸΒΈ ηχιῖ, απία ΘΠ ΘΏΪ Πα νεῦρα δῆλον --- ἀνϑρώπους ἨἩθΥτηο- 
561, νεῦρα δαϊμονὰθ καὶ ὡς ἀληθῶς -- εἰπεῖν ϑοοτγαῖῖ αἰ ἜΡδη- 
[υγ: ΓΕΡΡΗ ΒΤ 25 ΤηΪΓΟ τη04ὁ0 ἢ δαιμονᾷς ὡς ἀληϑῶς 5οτιρϑιΐ εἴ 
ν τα ϑοοζαῖὶ ἀβάϊ Βαάμαιι δα ἀεπά. ἴῃ ἘΠ Ῥ- 89 
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19 Σῷ. Καὶ ὡς ἀληϑῶς, ὦ Ἕρμόγενες, τί ἂν ποτε νοοῖ 
τὸ ὀνομα οἱ δαίμονες; σχέψαι ἂν τί σοι δόξω εἰπεῖν. 

ΕΡΜ. “4 ἐγε μόνον. 

Σῷ, Οἶσϑα οὖν τίνας φησὶν Ἡσίοδος εἶναι τοὺς δαί- 

μονας; 
ἘΡΜ. Οὐχ ἐννοῶ. 

Σῷ. Οὐδὲ ὅτι χρυσοῦν γένος τὸ πρῶτόν φησιν γενέ- 
σϑαι τῶν ἀνϑρώπων; 

ΕΡΜ. Οἶδα τοῦτό γε. 
ΣΩ, “Ζέγει τοίνυν ττερὶ αὐτοῦ, 
αὐτὰρ ἐπειδὴ τοῦτο γένος χατὰ μιοῖρ᾽ ἐχάλυνψεν, 

898 οἱ μὲν δαίμονες ἁγνοὶ ὑποχϑόγιοι καλέονται, 
ἐθθλδι ἀλεξίκαχοι, φύλαχες ϑνητῶν ἀνϑρώπων. 

ΡΝ Ὗὺ οὖν δή; 
ΣΩ, Ὅτι οἶμαι ἐγὼ λέγειν αὐτὸν τὸ χρυσοῦν γένος οὐκ 

ἐχ χρυσοῦ πεφυχός, ἀλλ΄ ἀγαϑόν τε χαὶ καλόν. τεχμύ- 
ριον δέ μοί ἔστιν, ὅτι χαὶ ἡμᾶς φησὶν σιδηροῦν εἶναι 
γένος. 

ΕΡΜ. ζΖ2ληϑῆ λέγεις. 
ΣΩ, Οὐχοῦν καὶ τῶν νῦν οἴει ἂν φάναι αὐτὸν εἴ τις 

Β ἀγαϑός ἐστιν, ἐχείνου τοῦ χρυσοῦ γένους εἶναι; 
ΕΡΜ. ΕΕἰχός γε. 
Σῷ. Οἱ δ᾽ ἀγαϑοὶ ἄλλο τι ἢ φρόνιμοι; 
ΕΡΜ. Φρόνιμοι. 
ΣΩ, Τοῦτο τοίνυν παντὸς μᾶλλον ἔγδι, ὡς ἐμοὶ δο- 

κεῖ, τοὺς δαίμονας" ὅτι φρόνιμοι χαὶ δαήμονες ἤσαν, 
δαίμονας αὐτοὺς ὠνόμασεν. χαὶ ἔν γε τῇ ἀρχαίᾳ τῇ ἡμε- 
τέρᾳ φωνῇ αὐτὸ συμβαίνει τὸ ὄνομα. λέγει οὖν χαλῶς 
χαὶ οὗτος χαὶ ἄλλοι ποιηταὶ γιολλοί, ὅσοι λέγουσιν ὡς, 

ἐπειδάν τις ἀγαϑὸς ὧν τελευτήσῃ, “μεγάλην μοῖραν χαὶ 
ς τιμὴν ἔχει καὶ γίγνεται δαίμων χατὰ τὴν τῆς φρονήσεως 

ΤΙ αὐτὰρ -- α3 ἀνθρώπων Ἠξεςϊοά. ἔργα χαὶ ἡμέραι 121 56. Ῥ. 78 ϑο!ῃδ- 

ΤλΆΠΠ., 12 οἱ μὲν --- 13 ἀνθρώπων Ἰαιάανϊε ῬΙαΐο εἰίαπι ἀθ τερ.0 469 Αἰ 
29 ὡς ἐπειδάν --- 25, 2 ἄνδρα ὙΠεοάογεί, ἐμογαρεαξ. Ρ. 323 (ὐδιϑβῇ. 

1 χοοὶ τὸ [Ὁ ψορῦτο Β΄]. Οἱ. 20, 21 7 φησὶν Β, φησὶ ΤΌ 
12 ὑποχϑόνιοι τονοῖα ΒΤ 17 δέ μοι ἐστὶν Β | φησὶν Β: φησὶ ΤῸ 
20 φᾶναι ΒΤ 21 γένους ΤΌ: γένος Β 23 ἀλλό τι Β, ἀλλ ὅτε Τ' 
25 δοκεῖ" τοὺς δαίμονας ὅτι αἰδίηχι Η. Θομτηϊας (γαίυ]. Ρ. 41 
27 ὠνόμασεν ΒΤ: ὠνόμασε ἴ 28 συμβαίνει ΒΤ: σημαίνει ἃ 
31 ἔχει ΘΧ ἔχη ἴξο 1 ' 
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ὁπωνυμίαν. ταύτῃ οὖν τέϑεμαι χαὶ ἐγω ἴτον δαήμονα!] 
σιάντ᾽ ἄνδρα, ὃς ἂν ἀγαϑὸς ῃ, δαιμόνιον εἶναι χαὶ ζῶντα 
χαὶ τελευτήσαντα, χαὶ ὀρϑῶς δαίμονα χαλεῖσϑαι. 

ἘΡΜ. Καὶ ἐγώ ὌΝ δοχῶ, ὦ Σώχρατες, τούτου ττάνυ 

σοι σύμψηφος εἶναι. ὃ δὲ ε ἥρως τί ἂν εἴη; 
Σῶς “Τοῦτο δὲ οὐ πάνυ χαλεγὸν ἐννοῆσαι. σμιχρὸν 

γὰρ πιαρῆχται αὐτῶν τὸ ὄνομα, δηλοῦν τὴν ἐχ τοῦ ἔρωτος 
γένεσιν. 

ΕΡΜ. Πῶς λέγεις; 
σϑλοῦ οἶσϑα, ὅτι ἡμέίϑεοι οἱ ἥρωες; 
ἘΡΜ Ὁ ΧΟ ΟΥ; 

ΣΩ. Πάντες δήπου γεγόνασιν ἐρασϑέντος ἴι ϑεοῦ Ὅς 

τῆς ΤΥ ϑνητοῦ ϑεᾶς. ξὰν οὖν σχοττῇῆς καὶ τοῦτο χατὰ τὴν 

“ττιχὴν τὴν παλαιὰν φωνήν, μᾶλλον εἴσει" δηλώσει γάρ 
“ Χ Χ » ἣ 27 « ΄ὔ ς 

σοι, ὅτι παρὰ τὸ τοὺ ἔρωτος ὁνομα, οϑεν γεγόνασιν οἱ 

ἥρωες, σμιχρὸν παρηγμένον ἐστὴν ὀνόματος ἢ χάριν. καὶ 

ἤτοι τοῦτο λέγει τοὺς ὕρωας, ἢ ὅτι σοφοὶ σαν καὶ δή- 

τορες δεινοὶ χαὶ διαλεχτιχοί, ἐρωτᾶν πκαὶ εἴρειν" ἱχανοὶ 
ὄντες" τὸ γὰρ εἴρειν λέγειν ἐστίν. ὅπτερ οὖν ἄρτι λέγομεν, 
ἐν τῇ “ττιχῇ φωνῇ λεγόμενοι οἱ ἥρωες δήτορές τινὲς χαὶ 

,ὔ ΄ λ τ 

ἐρωτητιχοὶ συμβαίνουσιν, ὡστε ῥητόρων χαὶ σοφιστῶν 
, , “δ “- Ν 2 - γένος γίγνεται τὸ ἡρωϊχὸν φῦλον. ἀλλὰ οὐ τοῦτο χαλε- 

στόν ἔστιν ἐννοῆσαι, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ τῶν ἀνθρώπων, διὰ 
᾿ - δε - 

τί ποτὲ ἄνϑρωποι χαλοῦνται" «ἢ " σὺ ἔχεις εἰπεῖν; 
ΧΥΙ. ἘΡΜ. Πόϑεν, ὠγαϑέ, ἔχω; οὐδ᾽ εἴ τι οἷός 

Ι τὸν δαήμον α πάντ᾿ ἄνδρα ΒΤ, τὸν δαήμονα ΠΟ] 1511 ΗΘΥΤΏΔΉΠ: 
τὸν δαήμονα ἄνδρα σοαοχ Τιδυτοηϊίαπαβ ΡΙαΐ. 85, 17; ΤΠοοάοτγαία5, 
Ρτοθαν! ΦΕΔΙΠΡασπι,. 4 ἐγώ Β: ἔγωγέτ' το ἥρωες ΒΤ: ἥρωές 
εἰσιν ΠΟΟΘΧχ ῬΑΙΙΒΙΠ115 1813, ῬὈτΟΡαν ΗγβοῃΙΡ 12 ἐρασϑὲν- 
τος ἢ ϑεοῦ ϑνητῆς ἢ ἢ ϑνητοῦ θεᾶς ΔΏΟΠΥΓΙΩΙ5 ΟΌ5. ΠΊ1566]]. ΝΠ Ρ. 273: 
ἐρασϑέντες ἢ ()εοὶ ϑνητῆς ἢ ϑνητοὶ ϑεᾶς ΒΟΗΡΤΊ, ἐρασϑέντων ἢ 
ϑεῶν ϑνητῆς ἢ ϑνητῶν ϑεᾶς σ, ἐρασϑέντος ἢ ϑεοῦ ϑνητῆς 1 ἢ ϑεᾶς 
ϑνητοῦ σοὔθχ (παϊδηι5 44 13 (6 νευθ]5 τὴν “ΤΙ ττικὴν ἀπδιίαν!ΐ 
Ἠεϊηδοτί, 46 νετῦ]5 τὴν παλαιὰν Ἡ. Βομτηϊας (γδίυ]. Ρ.41 14 εἴσει 
Β: εἴσῃ Τ, 564 εἰ ϑΒ!ρτα νϑύϑιυμ δα. 7, εἴση Ὁ 16 ὀνόματος ΒΊ, 
51ὴ6 «10 σογαπρίαμη: αἰνίγματος Ηοηππᾶπη, στόματος Ρεΐρεῖβ 
ῬΒΠΟΙΟΡ. ΝΟ]. 29 (1870) Ρ.178΄ 17 τοὺς ἥρωας ἀε]ενὶ Αοὶ 18 δει- 
γοὶ Τὶ, 564 γά5. δηΐθ δ΄, ἔα] [ογίαϑϑα φοΙΠΡΘ Πα ιπὶ Ῥαγίςπ]αα καί: 
κκονὸν δειιδὴ: Β, Ι ἐρωτᾶν καὶ εἴρειν ἱκανοὶ ὕντες Π]. ΒΟΠτηϊαΐ ΟΥ̓ΔΙΣ]. 
Ρ- 41: ἐρωτᾶν ἱκανοὶ ὄντες ΒΊ, εἴρειν ἱκανοὶ ὄντες Βυϊτηδηη, ἐρώω- 
τᾶν ἱκανοὶ ὄντες καὶ λέγειν Θια ἤθαῖτη 10 λέγομεν ὌΝ": ἐλέγομεν, ΤΌ 

20 ῥήτορες τινὲς Τ' | καὶ ἐρωτητικοὶ Β: καὶ ἐοωτικοὶ Τ, ἢ καὶ ἐρώτι- 
κοὶ ΗδΙΠΑΟΥΕ, καὶ ἐρωτηματικοὶὲ ἢ καὶ ἐρωτικοὶ Οογπάτίαβ Θοῖορ. 
ἘΠΊ ἢ 44. Ηεἰπάοτε: οπι. ΒΤ ΕΙΣ 22. 22. 25 ἐγ ΠΕ ΙΠΞΙΕ 
ΗἩγβοΠῖνρ,, οἵ. εἰὰ5 δἀποίαί. δα (οτρ. Ρ. 53 
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ΟΝ » ς χῷ Β] , Ν ᾿ ς - 5 -« 

τ΄ ἂν δἴην εὑρεῖν, οὐ συντείνω διὰ τὸ ἡγεῖσϑαι σὲ μᾶλλον 
ς ’ Ἁ ’, 

εὑρήσειν ἢ ἐμαυτόν. 
» -» 2 ’ 7 

ΣΩ, Τῇ τοῦ Ευϑύφρονος ἐπιπνοίᾳ πιστεύεις, ὡς 
’ 

ξοιχας. 

ΕΡΜ. Ζῆλα δή. 

-» ’ ς - , 

ΣΩ. Ὀρϑῶς γε σὺ πιστεύων" ὡς καὶ νῦν γέ μοι φαί- 
γομαι χομιμῶς ἐννενοηχέναι, χαὶ χινδυνεύσω, ἐὰν μὴ εὐλα- 
βῶμαι, ἔτι τήμερον σοφώτερος τοῦ δέοντος γενέσϑαι. 
σχόπει δὴ ὃ λέγω. πρῶτον μὲν γὰρ τὸ τοιόνὸδς δεῖ ἐννο- 
- Χ 3. ΄ ς "Ὑλ ΄ 

ἦσαι περὶ ὀνομάτων, ὅτι ττολλάχις ἐπεμβάλλομεν γράμι-- 
Ἁ 2 2 “- : ἀν ΓΔ ’ὔ 9 ΄ 

ματα, τὰ ὃ᾽ ἑξαιροῦμεν, παρ᾽ ὃ βουλόμεϑα ὀνομάζοντες, 
2 τί δο ΄, - χαὶ τὰς ὀξύτητας μεταβάλλοιμιεν. οἷον Διὶ φίλος" τοῦτο 

ΩΣ ΄, μ - , , , ῷ 

ἵνα ἀντὶ ῥήματος ὄνομα ἡμιῖν γένηται, τό τὲ ἕτερον αὐτό- 
ϑὲεν ἰῶτα ἐξείλομεν χαὶ ἀντὶ ὀξείας τῆς μέσης συλλαβῆς 

- , 3 Χ 2 , 2 ,ὔ 

βαρεῖαν ἐφϑεγξάμεϑα. αἀλλων δὲ τοὐναντίον ξιιβάλλομιεεν 
΄ ’ 2 

γράμματα, τὰ δὲ βαρύτερα ε«ὐξύτερα" φϑεγγόμεϑα. 
3 - , 

ΕΡΜ. “2ληϑῆ λέγεις. 
’ , . Ν Ν - 2 ΄ 2) 

Σῶ. Τούτων τοίνυν ἕν χαὶ τὸ τῶν ἀνϑρώπων ονομα 
, ἊΝ . ἢ " 

σέπονϑεν, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ. ἐλ γὰρ δήματος ὄνομα γέγονεν, 
ἑνὸς γράμματος τοῦ ἄλφα ἐξαιρεϑέντος καὶ βαρυτέρας 
τῆς τελευτῆς γενομένης. 

ἘΡΜ. Πῶς λέγεις; 
τ , - 5» ..») τ, ν [φ, 

ΣΩ, τϑιδε. σημαίνει τοῦτο τὸ ὄνομα ὃ ἄνϑρωσόος ὅτι 
. ᾿Ν 3) , ἕξ ς » 2οὰ 2 - ϑλ 2 

τὰ μὲν ἀλλα ϑηρία ὧν ὁρᾷ οὐδὲν ἕπεισχοτιεῖ οὐδὲ ἀναλο- 
, 3 φοχ 2 - ς Χ 2} [42 ς» 

γίζεται οὐδὲ ἀναϑρεῖ, ὁ δὲ ἀνϑρωττος ἀμα ξώραχδν --- 
τοῦτο δ᾽ ἐστὶ ὄπωπσε --- χαὶ ἀναϑρεῖ χαὶ λογίζεται τοῦτο 
δ 2 5.. 2 - Ν ν ,ὔ - , 2 - ς 

ὁ ογωτσίδν. ἑντεῦϑεν δὲ δὴ μόνον τῶν ϑηρίων ὀρϑῶς ὁ 
ΓΙ 5 2 , 2 - .«ιἶ .ζ7 

ἄνϑρωπος ἀνϑρωπος ὠνομάσϑη, ἀναϑρῶν ἃ ὁπῶωπε. 

25 ὃ δὲ ἄνθρωπος -- 27 ὕπωπεν Ἐλι56Ρ. Ῥσϑθρδσ. Ἔνδῃρ. 1, 6 (νοὶ. Ζ 
Ῥ 12 Πιίηάοτῇ) | 27 ὀρϑῶς --- «8 ὄπωπε 510Ρ. εοἷορ΄. τ, 39, 3 

5 ὑηλαῦ ΒΓ 11 πρὸ Β΄. .1τ3 ἵνα, 1, 566. 1185... 15. βᾷξ 
οειαν (ϑη6 δοσβηΐμ) Β, βαρείαν ΤΊ ἄλλων ΒΤ: ἐπ᾽ ἄλλων ϑἴερμεα- 
Πιι5, ἄλλῳ ἩἨἩερϊπάογῖ, ἄλλως Αι; ἄλλων --- φϑεγγόμεϑα Ἰπο]α51 
Η!γβοῆϊρ, οἵ, αἰπ5 δαποίαδί. δα (ουρ. Ρ. 53 16 βαρύτερα ὀξύτερα 
Βυζίδπη: βαρύτερα ΒΤ 18 τούτων τοίνυν ἕν Β: τοῦτο τοίνυν 
ἕν Τ, τοῦτο τοίνυν σοάδχ (ΟἹ 5]]Π]δῆι15 155, ρίόρανὶ Η]γβΟῆΙρ 
20 ἑνὸς γράμματος ΒΤ: ἑνὸς ΕΡ, ἐντὸς Η | ἄλφα Βια Τ᾽ 23 ᾧδε 
Ῥ δ)8 51 25 ἑώρακεν Β: ἑώρακε Τῦ 26 ὕπωπε οοὔδσχ αυάϊα- 
Πὰ5 44, ΕΠΒΘΡΙ5: τὸ ὄπωπε ΒΤ, αἱ τϑβοΐβ 395 ( 431 1) σοπηραγανὶΐ 
Ἡεϊπαοτῇ 27 δὲ δὴ Β: δὴ Τ 28 ὅπωπε Β): ὅπωπεν ΡΤ 

ΙΟ 

τῷ 

20 
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ἘΡΜ. Τί οὖν; τὸ μετὰ τοῦτο ἔρωμαί σε, ὃ ἡδέως ἂν 
πυϑοίμην; 

Σῶ, Πανῦι γ,8. 
ἘΡΜ. Ὥσπερ τοίνυν μοι δοχεῖ τούτοις ἑξῆς εἶναί τι ΤῸ 

5 χρῆμα. ψυχὴν γάρ που καὶ σῶμα χαλοῦμεν τοῦ ἀνϑρώ- 
σου. 

ΣΩ, πῶς χὰρ οὔ; 

ἘΡΜ. Πειρώμεϑα δὴ καὶ ταῦτα διελεῖν, ὥσπερ τὰ 
ἔμπροσϑεν. 

ΙΟ Σ:.. ψυχὴν λέγεις ἐπισκέψασθαι, ὡς εἰχότως τούτου 

τοῦ ὀνόματος τυγχάνει, ἔπειτ᾽ αὖ τὸ σώμα; 

ΕΡΜ. Δ,ναί. 

ΣΩ, Ὡς μὲν τοίνυν ἔχ τοῦ παραχρίμια λέγειν, οἰμαί τι 

τοιοῦτον γοεῖν τοὺς τὴν ψυχὴν ὀνομάσαντας, ὡς τοῦτο 
15. ἄρα, ὅταν παρῇ τῷ σώματι, αἴτιόν ἔστε τοῦ ζῆν αὐτῷ, 

τὴν τοῦ ἀναπνεῖν δύναμιν 7ταρέχον χαὶ ἀναψῦχον, ἅμα δὲ Ἐ. 
ἐχλείποντος τοῦ ἀναιψνύχοντος τὸ σῶμα ἀπτόλλυταί τε χαὶ 
τελευτᾷ ὅϑεν δή μοι δοκοῦσιν αὐτὸ ψυχὴν καλέσαι. εἰ 
δὲ βούλει, ἔχε ἠρέμα" δοχῶ γάρ μοί τι καϑορᾶν πιϑανώ- 

20 φρο τούτου τοῖς ἀμφὶ Εὐϑύφρονα. τούτου μὲν γάρ, ὡς 400 

ἐμοὶ δοχεῖ, καταφρονήσαιεν. ἂν χαὶ ἡγήσαιντο φορτιχὸν 
εἶναι" τόδε δὲ σχόπει, ξὰν ἄρα χαὶ σοὶ ἀρέσῃ. 

ἘΡΜ. “24γε μόνον. 
ΣΩ, Τὴν φύσιν παντὸς τοῦ σώματος, ὥστε καὶ ζῆν 

25 χαὶ περιιέναι, τέ σοι δοχεῖ ἔχειν τὲ χαὶ ὀχεῖν ἄλλο ἢ 

ψυχή; 
ΕΡΜ. Οὐδὲν ἄλλο. 
ΣΩ. Τί δέ; χαὶ τὴν τῶν ἄλλων ἁπάντων φύσιν οὐ 

τ3 οἶμαί --- τ καλέσαι 510}. Θοἷορ. 1, 41, το 

1 νεῦρα τί οὖν --- πυϑοίμην οἸπι ϑοογαί! δἰ θυιία ρυϊτηις 
Ἡδττιορθηὶ ἀθα!ϊ εἰ ἴῃ ΒΘ ΘΠ ΠΠΡι15 4 αι6 νΟΥΡ15 Ρεγταγθαΐαβ 
ΠΟΠΟααθητ τὴ Ρααβ ἴῃ ἱπίθρυαπ γαϑτις ἩδΘΙΠΔοτΕ ] τί οὖν; τὸ 
μετὰ τοῦτο ἔρωμαί Ῥυΐγηιι5. (ΒΕ χῖΐ Θίθρμδημθ: τί οὖν τὸ μετὰ 
τοῦτο; ἢ ἔρωμαι Ἡδυβάα 5ρ6α. οτΐ. Ρ. 80, τέ οὖν τὸ μιδτὰ τοῦτο; 
ἔρωμαι Ἡ. ΘοΒτηϊάς ΟἸαίσι. Ρ- 41 ἔρωμαί Ὁ: ἐρῶμαί Β, ἔρομαί Πὴ 
5. σῶμα Β: σῶμα τί Τ, τι, αποα ταϑεζαι Θιδ θαι π,, δΈ 46 ἀφεϑί 
Ῥγοίδρ... 3258. 1). οἱ: ΑἸςῖδ. Π ΤΑ Δ ΘΟ ΝΟ: ἢ. 110 8 διελεῖν ΒΤ: 
διελϑεῖν ἩΙτβοπίρ, οἵ, οἴτι5 δαποίαϊ. Δ (οΥρ. Ρ. 54 14 τοιοῦτον 
ΒΌΤΨ, 5εα ν ἴῃ τα8. Β 16 ἀναψύχον ΒΤ 19 ἥἡρέμα ΒΤ, οἷ, 
ΟΠ ποι ἀον Δα Ῥ]αίομ!β οἰν]ί. ΝΟ]. Ι Ρ. 350, ἡρέμα Β ΘΕἸΔΠὶ Ριβέθει 
Ῥτοΐδρ. 333 Εὶ Τπρδοίεί. 152 Β, ἠρεμεῖν ΒΟΡἢ. 248 Ε Ῥῃδβάοη. 96 Β 
28 δὲ ΒΤ: δαὲ Ὁ 
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πιστεύεις ᾿Τναξαγόρᾳ νοῦν χαὶ ψυχὴν εἶναι τὴν διαχο- 
σμοῦσαν χαὶ ἔχουσαν; 

ΕΡΜ. Ἔγωγε. 
ΣΩ, Καλῶς ἄρα ἂν τὸ ὄνομα τοῦτο ἔχοι τῇ δυνάμει 

ταύτῃ, ἢ φύσιν ὀχεῖ καὶ ἔχει, φυσέχην ἐπονομάζειν. ἔξεστι 
δὲ χαὶ ψυχὴν χομινευόμενον λέγειν. 

ἘΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν, χαὶ δοχεῖ γέ μοι τοῦτο ἐχείνου 
τεχνικώτερον εἶναι. 

ΣΩ. Καὶ γὰρ ἔστιν" γελοῖον μέντοι φαίνεται ὡς ἄλη- 
ϑῶς ὀνομαζόμενον ὡς ἐτέϑη. 

ΕΡΜ. λλὰ δὴ τὸ μετὰ τοῦτο πῶς φῶμεν ἔχειν; 
ΣΩ, Τὸ σῶμα λέγεις; 
ἘΡΜ. Ναί. 

ΣΩ, Πολλαχῇ μοι δοχεῖ τοῦτό γε" ἂν μὲν χαὶ σμιχρόν 
τις πιαραχλίνῃ, χἀὶ πάνυ. χαὶ γὰρ σῆμά τινές φασιν 
αὐτὸ εἶναι τῆν ψυχῆς, ὡς τεϑαμιμένης ἐν τῷ νῦν παρόντι. 
χαὶ διότι αὖ τούτῳ σημαίνει ἃ ἂν σημαίνῃ ἢ ψυχή, χαὶ 
ταύτῃ σῆμα ὀρϑῶς χαλεῖσϑαι. δοχοῦσι μέντοι μοι μάλι- 
στα ϑέσϑαι οἱ ἀμφὶ Ὀρφέα τοῦτο τὸ ὄνομα, ὡς δίχην 
διδούσης τῆς ψυχῆς, ὧν δὴ ἕνεχα δίδωσιν" τοῦτον δὲ πε- 
οίβολον ἔχειν, ἵνα σῴζηται, δεσμωτηρίου εἰχόνα" εἶναι 
οὖν τῆς ψυχῆς τοῦτο, ὥσπερ αὐτὸ ὀνομάζεται, ἕως ἂν 
ἑχτίσῃ τὰ ὀφειλόμενα, τὸ σῶμα, καὶ οὐδὲ δεῖν πταράγειν 
οὐδὲν γράμμα. 

ΧΥΠΙ. ἘΡΜ. Ταῦτα μέν μοι δοχεῖ ἱχανῶς, ὦ Σώ- 
χρατες, εἰρῆσθαι" περὶ δὲ τῶν ϑεῶν τῶν ὀνομάτων, οἷον 
χαὶ περὶ τοῦ Διὸς νυνδὴ ἔλεγες, ἔχοιμεν ἂν που χατὰ 

τ2 τὸ σῶμα -- 54 οὐδὲν γράμμα 5108. εοἶορ. τ, 35, 9] 15 χαὶ γὰρ σῆμά 
- 2ο δίδωσιν (Ιετηεηβ ΑΙεχβηάγ. Ξέγοπῃ. 3, τό 

Ι νοῦν καὶ ψυχὴν τανεῖὰ ΒΤ 5 ἢ Β: ἡ ΤΙ φυσέχην Βί: φυσε- 
χὴν Τ᾽ 5 γέ μοι Β: γέμοι Τ᾽ 9. γαρ ἐστιν Β, γάρ ἐστε Τὸ τὶ νετ- 
ἈΠ. ἀλλὰ δὴ --- ἔχειν εοἴίδτη ϑοογαῖ! αἰ τ 5 Ηδυτηοσθηὶ τὸ σῶμα 
λέγεις, ΘοοΙδί ναί. ππολλαχῆ κ. τ. 5 ἀεαϊ Ηξδυβάδ 5ρες. οὐἹΐ. Ρ. 1δ1Ὶ 
15 παραπλίνῃ, καὶ πάνυ ἸπῖεΥροηχὶς Θίθρμπδηιδ: παρακλίνῃ καὶ 
πάνυ ἸηΓΕΥΡΌΙΠΧΟΓΙηΐ 60]]. 418 Α Τυτίσεη565, παρακλίνῃ πάνυ ἨεΙη- 
ἀοΥΓ| τὸνες φασὶν Β, τινὲς φασὶν Τ' 17 σημαίνη Β, σημήνῃ 1 
20 δίδωσιν τανοτα ΒΤ | δὲ ΒΤ ϑίοραβαβ: δὴ ΗἩβι που. 21 σῴζηται 
ΒΟΥΙρΡϑὶ οἵ, Τὕ5εηου ἴῃ ΕἸδοκεῖβ. 8Πη8]. νο]. 91 (1865) Ρ. 241 εςΚ- 
1εἰπ οὐγᾶα Ἔρὶρτδρῃϊοαα Ρ. 45 δου ἴῃ Οὐχ: 5[α4. νο]. 8 (1875 
Ῥ. 415: σώζηται ΒΤ 23 οὐδὲ δεῖν παράγειν οὐδὲν σοάεχ (παϊά- 
Πιι5 44, ργορθανὶ Ηεϊηάοτί: οὐδὲν δεῖν παράγειν οὐδὲν Β' 5τοΡδει!5, 
οὐδὲν δεῖν παράγειν οὐδὲ Τ, ἀφ νοςι]15 οὐδὲ εἴ οὐδὲν ἸΠΊΘΙ 56 ρΡεΓ- 
τηυίδί!5 οἴ. δα 4314 

ψι 

0 

20 

25 

δϑιδωνσσυνόω, νυν, -«Χ{{4 



1Ο 

20 

25 

401 ἸΓΡΑΥΤΕΆΘΙΣ 29 

τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπισχέψασϑαι, κατὰ τίνα ποτὲ ὀρϑό- 
τητα αὑτῶν τὰ ὀνόματα χεῖται; 

ΣΩ. Μαὶ μὰ Δία ἡμεῖς γε, ὦ Ἑρμόγενες, εἴχτερ γ8 
γοῦν ἔχομεν, ἕνα μὲν τὸν κάλλιστον τρόπον, ὅτι περὶ ϑεῶν 
οὐδὲν ἴσμεν, οὔτε περὶ αὐτῶν οὔτε περὶ τῶν ὀνομάτων, 
ἅττα ποτὲ ἑαυτοὺς χαλοῦσιν" δῆλον γὰρ ὅτι ἐκεῖνοί γε 
τἀληϑῆ καλοῦσι. δεύτερος δ᾽ αὐ τρόπος ὑρϑότητος, ὥσττερ 
ἐν ταῖς εὐχαῖς νόμος ἐστὶν ἡμῖν εὔχεσϑαι, οἵτινές τὲ χαὶ 
ὁτεόϑεν χαίρουσιν ὀνομαζόμενοι, ταῦτα χαὶ ἡμᾶς αὐτοὺς 
χαλεῖν, ὡς ἄλλο μηδὲν εἰδότας" χαλῶς γὰρ δὴ ἔμοιγε 
δοχεῖ νενομίσϑαι. δἰ οὖν βούλει, σ σχοπῶμεν ὥστστερ τίροει-- 
γόντες τοῖς ϑεοῖς, ὅτι ττερὶ αὐτῶν οὐδὲν ἡμιεῖς σχειψόμεϑα 
--- οὐ γὰρ ἀξιοῦμεν οἷοί τ᾽ ἂν εἶναι σχοπτεῖν --- ἀλλὰ περὶ 
τῶν ἀνϑρώπων, ἡντινά στοτἕὲ δόξαν ἔχοντες ἐτίϑεντο αὐτοῖς 
τὰ ὀνόματα" τοῦτο γὰρ ἀνεμέσητον. 

ΒΡΜ. “1λλά μοι δοχεῖς, ὦ Σώχρατες, μετρίως λέγειν, 
χαὶ οὕτω ποιῶμεν. 

ΣΩ, ᾽.21λλο τι οὖν ἀφ᾽ Ἑστίας ἀρχώμεθα κατὰ τὸν 
γόμον; 

ΕΡΜ. Δίκαιον γοῦν. 
ΣΩ. Τί οὖν ἂν τις φαίη διανοούμενον τὸν ὀνοιιάσαντα 

ς ᾽ὕ 9 ᾽ὔ 

βιστίαν ονομασαι:; 

ἘΡΜ. Οὐ μὰ τὸν Δία οὐδὲ τοῦτο οἶμαι ῥάδιον εἶναι. 
, - 9 ᾿ ᾽ὔ - 

ΣΩ. Κινδυνεύουσι γοῦν, ὠγαϑὲ ἙἭ ρμόγενες, οἱ πρῶ- 
τοι τὰ ὀνόματα τιϑέιιενοι οὐ φαῦλοι εἶναι, ἀλλὰ μετεω- 
ρολόγοι χαὶ ἀδολέσχαι τινές. 

ΕΡΜ. Τί δή; 
Γ΄ ὔ ὔὕ ς , -» ἘΝ ὔ 

Σῷ, Ματαφαίνεταί μοι ἢ ϑέεσις τῶν ὀνομάτων τοι- 

Ι κατάτινα Τὶ 4 ἔχοιιεν ΘαΠ1ο ΒΑΒ:]6 6 η515 δ]ΐοσα: ἔχοιμεν ΒΗ 
οἵ: (Ἰπθης: 80: 10 6 ἅττά ποτε Β | ἑαυτοὺς ΒΤ: αὐτοὶ ἑαυτοὺς 
σοάοχ (παϊδηιβ 445. Ρτοθανι ΗδΙΠΑΟΤΕ] καλοῦσιν Β: καλοῦσι Τ' 
8 ἐστιν Τ' 11 εἰ οὖν βούλει Β: εἰ βούλει οὐν Τ, βούλει οὐν 7οτ- 
ἄδη 46 σοαϊσυτη Ρ]αΐ. δποϊογαΐθ Ρ. 624 14 ἥν ποτέ τινα ΒΤ, 
Γοτίαϑϑε νευιμηῃ, οἷ. 46 16ρ, ΙΧ 864 Εὶ 7 ἣν ἂν τινα εἰ ΚύΠηοΓ ΡΥ. δβυ. 
ΠΡ ΟΟΟ᾽ 2 [6 μετρίως ΒΌΤ:.γρ. καὶ καλῶς ἴπι τααῦρ. 4, «αἱ οἴ, 
ΕΧΘΡ]α απᾶ6 ἴῃ δαποίδίομα “ὦ Ἰεσ. ΠΙ 696 ἢ οοηβοϑϑὶϊ 5 .4]]- 
Ῥαυτ 18 ἀλλο τι Β. ἀλλό τὸ Τ' 21 φαΐίῃ ἘᾺΝ εἷς 19,28, 
Δρυα Ἠοχηθγιπη Πυῖιι5. ΘΥΓΟΥΙ5. ΘΧΘΤ ρα ΠΟ]]ΘΡῚ [ἃ Βοος ἴῃ 8ΔΡ- 
ῬΕπαϊςοα δὰ 1]. 22, 246. 24 γ᾽ οὖν Β, γ᾽ οὖν Ἴ, 564 γ ἴῃ Τά5., ΟΠΊ. 

» ἀο]ονῖς ΝΡ Υ ο85. οπτ. ῬΦῚ2 26 4δο- 
λδνοὶ ΒΕ ἀδολεσῆαι Τ, αἱ οἴ. ὕ5εποῦ ἴῃ ΕἸβοϊκεἰ5. ἈΠ 8]. ΝΟ]. 95 (1865) 
Ῥ.- 255 ποί. 2 || τενὲς ροβί μετεωρολόγοι οὐτὴ ςοάϊοα πάϊδπο 44 
ἸΥΔΉΘΡοϑαϊ Ἡδιπάοτῇ 
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ς οὕτων τινῶν ἀγϑρώπων, χαὶ ἐάν τις τὰ ξενιχὰ ὀνόματα 
ἀνασχοπῇ, οὐχ ἧττον. ἀνευρίσχεται ὁ ἕχαστον βούλεται. 
οἷον χαὶ ἕν τούτῳ, ὃ ἡμεῖς οὐσίαν καλοῦμεν, εἰσὶν οἱ 
ἑσσίαν χαλοῦσιν, οἱ δ᾽ αὖ ὠσίαν. πρῶτον μὲν οὖν κατὰ 
τὸ ἕτερον ὄνοιια τούτων ἡ τῶν πραγμάτων οὐσία Ἑστία 
καλεῖσϑαι ἔχει λόγον" [καὶ ὁ ὅτι 78 αὐ ἡμιεῖς τὸ τῆς οὐσίας 
μετέχον ἑστίαν φαμέν, καὶ κατὰ τοῦτο ὀρϑῶς ἂν χαλοῖτο 
“Ἑστία "] ἐοίκαμεν γὰρ χαὶ ἡμεῖς τὸ παλαιὸν ἐσσίαν καλεῖν 

΄, ,ὕ “ ΄, 

τὴν οὐσίαν. ἔτι δὲ χαὶ χατὰ τὰς ϑυσίας ἂν τις ἐννοήσας 
,ὕ Ω “Ὁ - ᾿ ν 

ἡγήσαιτο οὕτω νοεῖν ταῦτα τοὺς τιϑεμένους" τὸ γὰρ πρὸ 
- ΦΦ Ὁ ,ὔ ΄ ’ὔ ’ 

γάντων ϑεῶν τῇ Εστίᾳ πρώτῃ προϑύειν εἰχὸς ἐχείνους 
’ , , ΄ [4 οἵτινες τὴν ττάντων οὐσίαν Ἑστίαν ἐτωνόμασαν. ὅσοι δ᾽ 

αὖ ὠσίαν, σχεδόν τι αὖ οὗτοι χαϑ' Ἡράχλειτον ὁ ἂν ἡγοῖντο 

τὰ ὄντα ἰέναι τὲ πάντα χαὶ μένειν οὐδέν" τὸ οὖν αἴτιον 
χαὶ τὸ ἀρχηγὸν αὐτῶν εἶναι τὸ ὠϑοῦν, ὅϑεν δὴ καλῶς 

. ᾿ ’ 2 » -» , 

ἔχειν αὐτὸ ὠσίαν ὠνομάσϑαι. χαὶ ταῦτα μὲν δὴ ταύτῃ 
ς Χ ᾿ 557, γι, Ν 9). ὦ , , : ὡς παρὰ μηδὲν εἰδότων εἰρήσϑω" μετὰ δ᾽ Ἑστίαν δίκαιον 

ς ΄ Χ ΄ 2 ᾽, ᾿, , -» ΄ 

Ῥέαν χαὶ Κρόνον ξ7τισχέινασϑαι. χαίτοι τὸ γε τοῦ Κρὸ- 
2 27 ,ὔ 57 , 3 ᾿ ’ 

γου ὁνομα ἤδη διήλθομεν. ἴσως μέντοι οὐδὲν λέγω. 
ΧΙΧ, ἘΡΜ. Τί δή, ὦ Σώχρατες; 

90 , 2 ΄ , - , 

Σῶ, ὡγαϑέ, ξγνεγοηχὰ τι σμῆνος σοφίας. 
ἘΡΜ. Ποῖον δὴ τοῦτο; 
ΣΩ, 7ελοῖον μὲν πάνυ εἰπεῖν, οἶμιαι μέντοι τινὰ πι- 

ϑανότητα ἔχον. 
ἘΡΜ. Τ7ίνα ταύτην; 

Ἁ ς , ͵ὕ - - ,2 57 

ΣΩ, 7ὸὺν Ἡράχλειτόν μοι δοχῶ χαϑορᾶν τταλαί ἄττα 
Ν ΟἿ - Ν ΄ {γγ" Χ 

σοφὰ λέγοντα, ἀτεχνῶς τὰ ἐπὶ Κρόνου χαὶ Ῥέας, ἃ καὶ 
Ὅμηρος ἔλεγεν. 

ΕΡΜ. Πῶς τοῦτο λέγεις; 
, ς Ψ “ ΄ - δ 

ΣΩ, “έγει που Ἠράχλειτος, ὁτε πάντα χωρεῖ καὶ 

ι ἀνϑρώπων Τ: ἀνθοώπων εἶναι Β, αἱ εἴ. ῬῃαΘάοη. 68 1) Ν. (, 
Ὁ. 122. 4 “ἐσσίαν Τ, οἵ. ΒεΙΡκ Ζει σοῦ. ἢ. ΑΙτουτυπηϑνν. 1843 Ῥ2ΖΑΣ 
ἐσίαν Β | οἱ δ᾽ ΒΤ 5 ἑστία ΤΝΡΑ: ἐστία Β1) 6 καὶ ὅτε γε --- 
8 Ἑστία ἀεϊενι Βαάπδμη ΡΙΟΙΕΡΌΤΗ. Δ Ευτηγάθηη. Ρ. ΧΧΙΠ 
7 ἑστίαν ΝΑ: ἐστίαν Β1), ἔστε 1. ς. ΒΑαΠΑΙη 8 ἑστία ΤΝΡΑ: 
ἐστία 1) | ἐσσίαν ΒΤ: ἑστίαν Ῥ, ἑσσίαν ΑΗ 11 ἑστίᾳ Τάν; ἐστίᾳ 
Β, ἐστία ὯΝ | προϑύειν (πρὸ πὶ στρ Ὁ ΒΊ, εἴ. ἀ6 μος ΡΙΘομΆβπηῸ 
ΚΌΠΟΥ Β΄. 51. ΠΡ. τοδγ: ϑύειν ΠΗΡ, τ. 0. 2 12 ἑστίαν 
ΤΌν: ἐστίαν ΒῸΝ 17 ἑστίαν Τὰν : ἐστίαν ΒΝ 22 γελοῖον 
μὲν Β: γελοῖον ΤΙ μέντοι ΒΤρΡ, Ἱ 1ἢ τηᾶῖρ. Β: μὲν ΔῊΡ 26 παλαί᾽ 
οοᾶσχ (παϊδητιβ 44, τροίίαι Ηεϊπάογί: πάλαι Β, παλαι Τ᾽, οἴ. (ορεῖ 
νδῦ. Ἰεοΐ, Ρ. 2384 ἄττα Τ 428 ἔλεγεν Τενεῖα ΒΤ 20 ποῦτ' 
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οὐδὲν μένει, χαὶ ποταμοῦ δοῇ ἀττειχάζων τὰ ὄντα λέγει, 
ὡς δὶς ἐς τὸν αὐτὸν ποταμὸν οὐχ ἂν ἐμβαίης. 

ἘΡΜ. Ἔστι ταῦτα. 
Σῷ. Τ7ί οὖν; δοχεῖ σοι ἀλλοιότερον Ἡρανλείτου γοεῖν Β 

ὃ τιϑέμενος τοῖς τῶν ἄλλων ϑεῶν προγόνοις Ῥέαν τε γχαὶ 

Κι τρόνον; ἄρα οἴει ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου αὐτὸν ἀμφοτέροις 
δευμάτων ὀνόματα ϑέσϑαι, ὥσπερ αὖ Ὅμηρος Ὄχεανόν 
τε ϑεῶν γένεσίν φησιν χαὶ μητέρα Τηϑύν" οἶμαι δὲ καὶ 
Ἡσίοδος. λέγει δέ που χαὶ Ὀρφεὺς ὅτι 

“Ὀχξβανὸς πριῦτος καλλέρροος ἦρξε γάμοιο, 
ὕς δα κασιγνήτην ὁμομήτορα Τηϑὺν ὄπυιεν. 

ταῦτ᾽ οὖν σχότιει ὅτι χαὶ ἀλλήλοις συμφωνεῖ χαὶ πρὸς 
τὰ τοῦ Ἡραχλείτου πάντα τείνει. 

ἘΡΜ. Φαίνει τέ μοι λέγειν, ὦ Σώχρατες" τὸ μέντοι 
τῆς Τηϑύος οὐχ ἐννοῶ ὄνομα τέ βούλεται. 

ΣΩ, ᾿“λλὰ μὴν τοῦτό γε ὀλίγου αὐτὸ λέγει ὅτε πηγῆς 
ὄνομα ἐπιχεχρυμμένον ἐστίν. τὸ γὰρ διαττώμενον χαὶ τὸ 
ἠϑούμενον πηγῆς ἀπείκασμά ἔστιν" ἐχ δὲ τούτων ἀμφο- 
τέρων τῶν ὀνομάτων ἡ Τηϑὺς τὸ ὄνομα ξύγχειται. 

ΕΡΜ. Τοῦτο μέν, ὦ Σώχρατες, χκομιμόν. 
ΣΩ, Τί δ᾽ οὐ μέλλει; ἀλλὰ τέ τὸ μετὰ τοῦτο; τὸν 

μὲν Δία εἴπεομεν. 
ἘΕΡΜ. Μαί. 

ΣΩ. Τοὺς ἀδελφοὺς δὴ αὐτοῦ λέγωμεν, τόν τε Ποσειδῶ 
χαὶ τὸν Πλούτωνα χαὶ τὸ ἕτερον ὄνομα ὃ ὀνομάζουσιν 
αὑτόν. 

ΕΡΜ. Πάνυ 78: 

ΣΩ. Τὸ μὲν τοίνυν τοῦ Ποσειδῶνός μοι φαίνεται ὠνο-- 

4 ἀλλοιότερον τονοήα ΒΤ: ἄλλο τι ἕτερον Βαάμαπι ῬΓΟΪ]ΘΡΌΓΙη. 
44 ἰμργάσιης Ὥ: ΧΙ ς ὁ τιϑέμενος θΓ: ὅτι ϑέμενος ΒΤ 
6 ὀνόματα Ῥοβί Κρόνον δαα. ΝΑΌΘΙ ΠσοπΊμ. ΠΠ Ῥ. Β. 588 ΤΟΓΙΡ 
Ὑμοδοίοί. 1578 ΟΥ̓Δ. 392 1) σοηραγαν! Ἠο μου [ἀρὰ Τὸ 7 ῥευ- 
μάτων ὀνόματα Β: ὀνόματα Τ' 8 φησὶν Β, φησὶ Ὀ: οὔ. Τ' 
Ιο καλλίρροος ἃ: καλλιρόους ΒΥ, καλλιρόος αἱ νιάείαν ΤΠ), καλλερ- 
θόους Τ, καλλιρόου (εἴ ΠΘ5ΟΙΟ αυ14 ΒΌΡΓΑ, οὐ 5οτ]ρίαπη) Ὁ; καλλίρ- 
ρους ἴ 11 ὕπυιεν Τ: ὥπυεν Β 12 ὅτι ΒΤ: εἴ. τε Ηεϊπδοτξ, ὡς 
ΑΚ ἀλλήλοις Τ: ἄλλοις Β, ςἔ. ἀΘ. μας οοππιβίοης (ορεῖ ΠΠΠΘΠΊΟΒ. 
νΟΙ. 4 (1876) Ρ- 194 {{Π|50. Οἰ {7 ἢ» 187) 123 παντα ΒΤ: πάντῃ Αϑί 
14 φαίνει τί Τ: φαίνεται Β, φαίνη τί Ὁ 17 ἐστίν Β: ἐστί ΤΊ διατ- 
τώμενον ΒΤ, οἴ. ἈυΠηκΚεη δα ΤΙπηαθιπὶ ἢ. 80: δεαττόμενον Ὁ 
19 ξύγκειται Ἐ: σύγκειται ὉΤ 21 μέλλει σοάδχ (παϊδηιϊ5 44, 
τοϑίϊαϊ Ἡδειηἀοτί,. οἵ, (6 ταρΡ. 1Π 2904 Ε: μέλλω ΒΤ, οἴ, 20, 13 
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μάσϑαι ἱτοῦ πρώτου ὑνομάσαντος], ὅτι αὐτὸν βαδίζοντα 
ἐπέσχεν ἡ τῆς ϑαλάττης φύσις χαὶ οὐχέτι εἴασεν προελ- 
ϑεῖν, ἀλλ ὥσπερ δεσμὸς τῶν ποδῶν αὐτῷ ἐγένετο. τὸν 
οὖν ἄρχοντα τῆς δυνάμεως ταύτης ϑεὸν ὠνόμασεν Ποσει- 
δῶνα, ὡς ποσίδεσμον ὄντα" τὸ δὲ ε ἔγχειται ἴσως εὖπρε- 
σπξίας ἕνεχα. τάχα δὲ οὐχ ἂν τοῦτο λέγοι, ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ 
σῖγμα δύο λάβδα τὸ πρῶτον ἐλέγετο, ὡς πολλὰ εἰδότος 
τοῦ ϑεοῦ. ἴσως δὲ ἀπὸ τοῦ σείειν ὃ σείων ὠνόμασται" 
πρόσχειται δὲ τὸ πῖ χαὶ τὸ δέλτα. τὸ δὲ Πλούτωνος, 
τοῦτο μὲν χατὰ τὴν τοῦ πλούτου δόσιν, ὅτι ἐχ τῆς γῆς 
χάτωϑεν ἀνίεται ὃ πλοῦτος, ἐπωνοιάσϑη" ὃ δὲ Ἅιδης, 
οἱ πολλοὶ μέν μοι δοχοῦσιν ὑπολαμβάνειν τὸ ἀειδὲς 7τρο-- 
σειρῆσϑαι τῷ ὀνόματι τούτῳ, χαὶ φοβούμενοι τὸ ὄνομα 
Πλούτωνα καλοῦσιν αὐτόν. 

ΕΡΜ. Σοὶ δὲ πῶς φαίνεται, ὦ Σώχρατες; 
ΧΧ, ΣΩ, Μολλαχῇ ἔμοιγε δοχοῦσιν ἄνϑρωποι διη- 

μαρτηχέναι περὶ τούτου τοῦ ϑεοῦ τῆς δυνάμεως χαὶ φο- 
βεῖσϑαι αὐτὸν οὐχ ἄξιον ον" ὅτι τὲ γάρ, ἐπειδὰν ἅπαξ 
τις ἡμῶν ἀποϑάνῃ, ἀεὶ ἐχεῖ ἔστιν, φοβοῦνται, καὶ ὅτι ἢ 
ψυχὴ γυμνὴ τοῦ σώματος παρ᾽ ἐχεῖνον ἀπέρχεται, χαὶ 
τοῦτο πεφόβηνται" τὰ δ᾽ ἐμοὶ δοχεῖ τπιάντα ἐς ταὐτόν τι 
συντείνειν, χαὶ ἢ ἀρχὴ τοῦ ϑεοῦ χαὶ τὸ ὄνομα. 

ἘΡΜ. Πῶς δή; 
ΣΦ. γώ σοι ἐρῶ, ἃ γέ μοι, φαίνεται. εἰχτεὲ γάρ μοι, 

δεσμὸς ζῴῳ ὃ ὁτῳοῦν, ὥστε μένειν ὁπουοῦν, πότερος ἰσχυ- 
οότερός ἔστιν, ἀνάγχη ἢ ἐπιϑυμία; 

ἘΡΜ. Πολὺ διαφέρει, ὦ Σώχρατες, ἡ ἐπιϑυμία. 

Ι τοῦ πρώτου ὀνομάσαντος ΒΤ, νερά 1π0]5], Ῥτορίου ἰη56- 
4π6η5 ὠνόμασε οἷ. 417 Β 419 Α 8ἃ].: ὑπὸ τοῦ πρώτου ὀνομάσαντος 

τ 

ςσοῦσχ (πάϊδηιϊβ 44, ργορανὶ Ηοϊηάοῦ 2. ϑαλάττης Β: ϑαλάσσης 
(510) ἼΝΕΣ ας δα ῬΗδβάοηῃ. 171, 23 δαποίαδνιτημϑβ | οὐκἔτε ΤΠ] 
εἴασεν ΠΟΘΕΙ͂, εἴασε ΠΩ 4 ὠνόμασεν Β: ὠνόμασε ὃ 58 ΒΤ 

7 σῖγμα Β: Ὁ Τίδύο ἀζθδα Β, 564 λλ εἴ αι Ῥ, δύο 1λἸ ο πῖ καὶ τὸ 
μοι 

δέλτα Β: π καὶ τὸ δΤ 12 μοι δοκοῦσιν ΒΤ: μοι δοκοῦσιν Ὁ τῷ δὲ 
Β, 564 ὲ εχ δπηθηά. τό ἀνϑρωποιΒτ: οὗ ἀνϑρωποι ΑΠῊΡ 18 ἀξιον 
ὃν Βαϊϊοτ, οἴ. Βδάμδιῃ δἀάεπά. ἴῃ Επτηγάδιη. Ρ. 82: ἄξιον ΒΊ, οἵ. 
ΘΟΡΟΙ πον. πος ἢ. 793 19 τίς ΤΊ ἐστιν Β; ἐστὶ Τ',, ἐστε Ὁ | φο- 
βοῦνται Β: φοβεῖται Τ 21 πεφόβηνται Β: πεφόβηται Τ τάδ΄ 
ἐμοὶ ΒΒ, 564 5ιι|ρῖὰ ἀ τα5.: τάδε μοι Τ 24 ἅ γε μοι Β, ἃ γέ μοε Τ, 
564 50ΡΓ8 ε 188. 25 δώ, ΒΒ. ΠΟ ΤΣ ΡΠ 
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ΣΩ, Οἴει οὖν τὸν ιδην οὐκ ἂν πολλοὺς ἐχφεύγειν, εἰ 
μὴ τῷ ἰσχυροτάτῳ δεσμῷ ἔδει τοὺς ἐχεῖσε ἰόντας; 

ἘΡΜ. Δῆλα δή. 
ΣΩ, πιϑυμίᾳ ἄρα τινὶ αὐτούς, ὡς ἔοιχε, δεῖ, εἴστερ 

τῷ μεγίστῳ δεσμῷ δεῖ, καὶ οὐκ ἀνάγχῃ. 
᾿ΠΈΡΜ. Φαίνεται. 

ΣΩ, Οὐχοῦν ἐπιϑυμίαι αὖ πολλαί εἶσιν; 
ἘΡΜ. Δ αί. 
ΣΩ, Τῇ μεγίστῃ ἄρα ἐπιϑυμίᾳ τῶν ἐπιϑυμιῶν δεῖ 

αὑτούς, εἴστερ μέλλει τῷ μεγίστῳ δεσμῷ χατέχειν. 
ἘΡΜ. Δναί. 

ΣΏ, Ἔστιν οὖν τις μείζων ἐπιϑυμία ἢ ὅταν τίς τῳ 
συνὼν οἴηται δὲ ἐκεῖνον ἔσεσϑαι ἀμείνων ἁνήρ; 

ΕΡΜ. Μὰ 4 οὐδ᾽ ὅπωστιοῦν, ώ «Σώχρατες. 
ΣΩ. Διὰ ταῦτα ἄρα φῶμεν, ὦ Ἕρμόγενες, οὐδένα 

δεῦρο ἐθελῆσαι ἀπελθεῖν τῶν ἐχεῖϑεν, οὐδὲ αὐτὰς τὰς 
Σειρῆνας, ἀλλὰ καταχεχηλῆσϑαι ἐχείνας τε καὶ τοὺς ἀλ- 
λους πάντας" οὕτω χαλούς τινας, ὡς ἔοιχεν, ἐχειίσταται 
λόγους λέγειν ὃ Ἅιδης, καὶ ἔστιν, ὡς γ᾽ ἐκ τοῦ λόγου 
τούτου, ὃ ϑεὸς τέλεος σοφιστής τε χαὶ μέγας δὺερ- 
γέτης τῶν παρ᾽ αὐτῷ, ὃς γε χαὶ τοῖς ἐνθάδε τοσαῦτα 
ἀγαϑὰ ἀνίησιν" οὕτω πολλὰ αὐτῷ τὰ περιόντα ἐχεῖ ἐστιν, 
χαὶ τὸν Πλούτωνα ἀτπτὸ τούτου ἔσχε τὸ ὄνομα. χαὶ τὸ 
αὖ μὴ ἐϑέλειν συνεῖναι τοῖς ἀνθρώποις ἔχουσι τὰ σώ- 
ματα, ἀλλὰ τότε συγγίγνεσϑαι, ἐπειδὰν ἢ ψυχὴ καϑαρὰ 
ἢ πάντων τῶν περὶ τὸ σῶμα καχῶν χαὶ ἐπιϑυμιῶν, οὐ 
φιλοσόφου. δοχεῖ σοι εἶναι χαὶ εὖ ἐντεϑυμημένου, ὅτι 
οὕτω μὲν ἂν χατέχοι αὐτοὺς δήσας τῇ περὶ ἀρετὴν ἔπι- 
ϑυμίᾳ, ἔχοντας δὲ τὴν τοῦ σώματος πτοίησιν χαὶ μανίαν 

1 ἄδην Β 3 δηλαδή ΒΤ ἐγὶ εἶσιν Β: εἰσί Τ ο ἐπιϑυμίᾳ 
Ἰηο] 51 ΗἸγβοΒΙρ 10 εἴπερ ΒΡΤ: εἴπερ γε ΠΗ, ρτορανιὶ Ηἰγβοῃϊς 
12 οὖν τίς ΤΊ ἡ Β, ςοτΐ. Ὁ] τες τῷ ΒΤ, ςοτῖ. ἱ 13 ἔσεσθαι Βι: 
ἔσται Τ τό ΕΓ ΕΝ 191’: ἀνόλθεῖν ΝΑΟΥ͂ σοΙΏΠ. ΠΟ Ρ. 75 
17 ἐκεῖνάς Τ᾽ 10 λόγους λέγειν ΒΤ: λέγειν λόγους ΑΗΡ | γ᾽ τενεῖα 
Ὅν 20 ὁ ϑεὸς Τ: ὁ ϑεὸς οὗτος Β | τέλεος ΒΤ, «αἵ οἴ, 446 σοηίγα 
Παῆς ἔουτηδτη αἰχιῖ (ΟΡ αΐῖ ΤΠ 6 1105. νο]. 4 (1876) Ρ. 217 (1156. οΥἹΐ. 
Ῥ. 210) 22 ἐστιν τανεῖα ΒῚ᾽ 425 συγγίγνεσθαι ΤΙ συγγίνεσθαι Β 
27 φιλοσόφου --- ἐντεϑυμημένου Ἡδυ566 5066. ΟΥἹΐ, Ρ᾿. 81; φιλόσο- 
φον -- ἐντεϑυμημένον ΒΤ | δοκεῖ σοι Β: σοι δοκεῖ Τ᾽ 29 πτοίησιν 
ΒΤΥ: ποίησιν 1), γρ. Ν' (εἴ. 5γ1Ρ. 206 2)), πτόησιν ἃ 

Ῥιαίο οἱ. 17. ὃ 
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3202 »Ὰ ς ’ ΄ ς Ἁ ’ ς -- 

οὐδ ἂν ὁ Κρόνος δύναιτο ὃ πατὴρ συγχατέχειν αὑτῷ ἐν 
τοῖς δεσμοῖς δήσας τοῖς αὐτοῦ λεγομένοις; 

ΕΡΜ. Κινδυνεύεις τὶ λέγειν, εὖ Σώχρατες. 
ΣΩ. Καὶ τό γε ὄνομα ὃ Ἅιδης, ὦ Ἑρμόγενες, στολλοῦ 

δεῖ ἀττὸ τοῦ ἀειδοῦς ἐπωνομάσϑαι, ἀλλὰ πολὺ «μᾶλλον 
ἀπτὸ τοῦ πάντα τὰ χαλὰ εἰδέναι, ἀπτὸ τούτου ὑπὸ τοῦ 
γομοϑέτου Ἅιδης ἐχλήϑη. 

ΧΧΙῪ, ἘΡΜ. Εἶεν" τί δὲ Δήμητρά τε καὶ Ἥραν καὶ 
᾿“πόλλω καὶ ᾿1ϑηνᾶν χαὶ Ἥφαιστον χαὶ ἤρη χαὶ τοὺς 
ἄλλους ϑεούς, πῶς λέγομεν; 

ΣΝ 4ημήτηρ μὲν φαίνεται χατὰ τὴν δόσιν τῆς ἐδω- 
ὃῖς διδοῦσα ὡς μήτηρ, κεχλῆσϑαι, Ἥρα δὲ ἐρατή τις, 
ὥσπερ οὖν χαὶ λέγεται ὁ Ζεὺς αὐτῆς ἐρασϑεὶς ἐ ἔχειν. ἴσως 
δὲ μετεωρολογῶν ὃ νομοϑέτης τὸν ἀέρα Ἥραν ὠνόμασεν 
ἐπιχρυπτόμενος, ϑεὶς τὴν ἀρχὴν ἐπὶ τελευτήν" γνοίης δ᾽ 
ἄν, εἰ πολλάκις λέγοις τὸ τῆς Ἥρας ὄνομα. Φερρέφαττα 

δέ, πολλοὶ μὲν χαὶ τοῦτο φοβοῦνται τὸ ὄνομα καὶ τὸν 
“πόλλω, ὑπὸ ἀπειρίας, ὡς ἔοιχεν, ὀνομάτων ὀρϑότητος. 
χαὶ γὰρ μεταβάλλοντες σχοποῦνται τὴν Φερσεφόνην, χαὶ 
δεινὸν αὐτοῖς φαίνεται" τὸ δὲ μηνύει σοφὴν εἶναι τὴν 
ϑεόν" ἅτε γὰρ φερομένων τῶν πραγμάτων τὸ ἐφαπτόμε- 
γον χαὶ ἐπαφῶν χαὶ δυνάμενον ἐπαχολουϑεῖν σοφία ἂν 
εἴη. Φερέπαφα οὖν διὰ τὴν σοφίαν χαὶ τὴν ἐπαφὴν τοῦ 
φερομένου ἢ ϑεὸς ἂν ὀρϑῶς χαλοῖτο, ἢ τοιοῦτόν τι" δὲ 
ὕπερ χαὶ σύνεστιν αὐτῇ ὃ Ἅιδης σοφὸς ὦν, διότι τοιαύτη 
ἐστίν. νῦν δὲ αὐτῆς ἐχχλίνουσι τὸ ὄνομα, εὐστομίαν περὶ 
πλείονος ποιούμενοι τῆς ἀληϑείας, ὥστε Φερρέφατταν 

Ι ὃ Κούνος ἀεἸον! ΝΑΡΘΙ σοτηχῃ. 1 Ὁ. 75, αἱ οἷ. Ν. (, ἢ. 69 
| αὐτῷ ΒῚ᾽ 5ΞτίΒΤ ς ἀειδοῦς Ρ: ἀιδοῦς ΒῚὺ 6 εἰδέναι ΒΤ: 
ἀεὶ εἰδέναι ἩΕΥΤΛΔΠΗ 8 δὲ ΒΤ; δαὶ Ὁ, δὲ δὴ σοάδθχ Ν᾽ ηβδίιβ 189, 
Ρτορανι Ηδιηδοτί [ 4Ζήμητρά (ομεαῖ τη ΠθΙη05. ΝΟ]. 10 (1861) Ρ. 311 
ΜΟΙ (1876) Ῥ- 225 (56: ἘΠῚ, ἢ. 218ὴ οἷ. ΒΙΘΌΪ 60} (Θ ΘΙ ΠΡ 90 
Βοϊββοῃδαθ: δήμητράν Β, δημήτραν Τ' 9 ἀπόλλω Βιῖ: ἀπολλὼ ΤΊ 
ἄρη Β: ἄρην Τ, «αἵ ον 28, 27 12 μήτηρ Β: μήτηρ δημήτηρ Τ' 
13 Σου ϑ δὶς ἐγεῖ» Ε: ὁ ἐρασϑεὶς ἔχει ΒΤ 15 τελευτήν ΒΤ: τὴν 
τελευτήν οοάοχ (πάϊαηιβ 44, Ριορανι Ἡειηάοτί, δἱ οἷ. τ1, 6 τὸν 
σίδηρον εἴ σαί! ξύλον, ΝΟ ον δα Ατὶϑίοίς). ας ΑΥΐδ ρΡοδεςα Ῥ. 98 
16 φερρεφάττα Β, φερεφάττα Τ΄ 1τ8 ἀπόλλω Βί: ἀπολλὼ Τὸ τὸ φεορ- 
σεφόνην Β: φερεσεφόνην Τ' 21 ϑεόν Β: ϑεάν 1, αἱ εἴ. 406 ΑΒ 
(οὔεῖ ῃον. Ἰβοῖ. ρ. 26 22 ἐπαφὼν Τ' 23 φερρέπαφα αἱ ν]46- 
ἴυΥ Β, φερεπάφα 1, φερρεπάφα », φερεφάττα ἴῃ ΤΠΔΓΡ.. 24 ἢ Ὁ: 
ἡΒ, ΤΙ διόπερ ΒΤ 25 τοιαύτη ΒΤ: τοιαύτη αὐτὴ ΝΕ] τοῦ καὲ 
αὐτὴ Ἠεϊμάο 426 ἐστίν τονεῖα ΒΤ' 27 φερρέφατταν Β: φερε- 
φάτταν Τ' 
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ρὸν ν κ Χ ᾿ ΡῚ ΄ [4 

αὐτὴν χαλεῖν. ταὐτὸν δὲ καὶ στερὶ τὸν “Ἵπόλλω, οπτξρ 
λέγω, πολλοὶ προ νυν σιξρὶ τὸ ὄνομα τοῦ ϑεοῦ, ὡς τι 
δεινὸν μηνύοντος" ἢ οὐχ ἤσϑησαι; 

ΕΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν, καὶ ἀληϑῆ λέγεις. 
ΣΩ, Τὸ δέ γ᾽ ἐστίν, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, κάλλιστα χείμεγον 

πρὸς τὴν δύναμιν τοῦ ϑεοῦ. 
ἘΡΜ. Πῶς δή; 
Σοὶ Ἐγὼ πειράσομαι φράσαι ὕ γέ μοι φαίνεται" οὐ 

γὰρ ἔστιν ὃ τι ἂν μᾶλλον ὄνομα ἥρμοσεν ἕν ὃν τέτταρσι 
δυνάμεσι ταῖς τοῦ ϑεοῦ, ὥστε πασῶν ἐφάπτεσϑαι χαὶ 
δηλοῦν τρόπον τινὰ μουσικήν τὲ χαὶ μαντιχὴν χαὶ ἰατρι- 
χὴν καὶ τοξιχὴν. 

ΒΡΜ. “1ἔγε δή" ἄτοπον γάρ τέ μοι λέγεις τὸ ὄνομα 

εἶναι. 
ἝΝ ΧΊΟΥ ΣΟΙ Ἐὐάρμοστον μὲν οὖν, ἅτε μουσιχοῦ ὄντος 

τοῦ ϑεοῦ" πρῶτον μὲν γὰρ Υ̓ χάϑαρσις χαὶ οἱ χαϑαρμοὶ 
χαὶ χατὰ τὴν ἰατρικὴν χαὶ χατὰ τὴν μαντιχὴν χαὶ αἱ τοῖς 
ἰατριχοῖς φαρμάχοις χαὶ αἱ τοῖς μαντιχοῖς περιϑειώσεις 
τε χαὶ τὰ λουτρὰ τὰ ἕν τοῖς τοιούτοις χαὶ αἱ περιρράν- 
σεις, πάντα ἕν τι ταῦτα δύναιτ᾽ ἄν, χαϑαρὸν παρέχειν 
τὸν ἄνϑρωπον χαὶ χατὰ τὸ σῶμα χαὶ χατὰ τὴν ψυχύν" 

ἢ οὔ; Ἷ 
ἘΡΜ. Πάνυ μὲν οὗν. 
ΣΩ, Οὐχοῦν ὃ καϑαίρων ϑεὸς χαὶ ὃ ἀπολούων τϑξ χαὶ 

ἀτιολύων τῶν τοιούτων χαχῶν οὗτος ἂν εἴη; 
ΕΡΜ. Πάνυ μὲν οὐν. 

ΣΩ, Κατὰ μὲν τοίνυν τὰς ἀπολύσεις τε καὶ ἀπολού- 
σεις, ὡς ἰατρὸς ὧν τῶν τοιούτων, ἀπολούων ἂν ὀρϑῶς 
χαλοῖτο᾽ χατὰ δὲ τὴν μαντιχὴν χαὶ τὸ ἀληϑές τὲ χαὶ τὸ 
ἁπλοῦν (ταὐτὸν γάρ ἐστι»), ὥσττερ οὖν οἱ Θετταλοὶ χα- 
λοῦσιν αὐτόν, ὀρϑότατ᾽ ἂν χαλοῖτο᾽ ᾿Ἵπλουν γάρ φασι 
χάντες Θετταλοὶ τοῦτον τὸν ϑεόν. διὰ δὲ τὸ ἀεὶ βολῶν 
ἐγχρατὴς εἶναι τοξιχῇ ἀεὶ βάλλων ἐστίν. χατὰ δὲ τὴν 
. 1 ἀπόλλω Βί: ἀπολλὼ 3 μηνύοντος ΒΤ: μηνῦον ΤΙ] γβοΒίρ Ϊ 
1 -υ ἐστιν Β 8 ὃ γε μοι ΒΤ 9 γάρ ἐστιν ΒΤ ᾿ ἥρμοσεν ἕν 
ὃν Τ: ἡρμοσμένον Β τ8 περιϑ'ειώσεις ΤῸ: περιϑεῖ εὗξ εἰς Β 19 τὰ 
λουτρὰ τενεῖα ΒΤ 20 ἕν τι ταῦτα Β: ταῦτα ἕν τι Τ' 25 ἀπο- 
λύων Β: ὁ ἀπολύων Τ' 28 ἀπολούων ΒΤ: ἀπολύων ἢ ἀπολούων 
Ἡδιημαο 381 ὥπλουν ΒΟΟΙΚΗ δά οοΥΡ. ᾿πβουιρίϊοπαπι 1 Ρ. 860 οἵ. 
ΒεΥΡΚ Ζοιίβοῃγ. ἔ. ΑἸτουΠυτηβυν. 1843 Ρ. 24: ἁπλῶν Β, ἁπλὸν ἘῚ 
φασι ΘΧ φῆσι ΤΌ Ὺ 32 ἀεὶ βόλων Β, ἀειβόλων Τ 33 τοξικῆ ΒΙ 
ἀειβάλλων Β | ἐστίν Τ: ἐστιν Β 
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μουσιχὴν δεῖ ὑπολαβεῖν, [ὥσπερ τὸν ἀχόλουϑόν τε χαὶ 
τὴν ἄχοιτιν], ὅτι τὸ ἄλφα σημαίνει πολλαχοῦ τὸ ὁμοῦ, 
καὶ ἐνταῦϑα τὴν διιοῦ πόλησιν χαὶ στερὴ τὸν οὐρανόν, 
οὺς δὴ σόλους Ὁ λα ἄν, χαὶ στερὶ τὴν ἐν τῇ φὸῇ ἁ ἄρμο- 
γίαν, ἣ δὴ συμφωνία χαλεῖται, ὅτι ταῦτα πάντα, ὥς φα- 
σιν οἱ κομψοὶ περὶ μουσιχὴν χαὶ ἀστρονομίαν, ἁρμονίᾳ 
τινὶ πολεῖται ἅμα πάντα᾽ ἐπιστατεῖ δὲ οὗτος ὃ ϑεὸς τῇ 
ἁρμονίᾳ ὅὁμοπολῶν ταῦτα πάντα χαὶ χατὰ ϑεοὺς χαὶ χατ᾽ 
ἀνθρώπους" ὥσπερ οὖν τὸν ὁμοχέλευϑον χαὶ ὅμόχοιτιν 
ἀχόλουϑον χαὶ ἄκοιτιν ἐχαλέσαμιεν, μεταβαλόντες, ἀντὶ 
τοῦ ὅμο ἄλφα, οὕτω χαὶ πόλλωνα ἐχαλέσαμεν, ὃς ἣν 
ὁμοττολῶν, ἕτερον λάβδα ἐμβαλόντες, ὅτι ὁμώνυμον ἐγίγ- 
γετο τῷ χαλδιτῷ ὀνόματι. ὅπερ χαὶ γῦν ὑποπτεύοντές 
τινες διὰ τὸ ιιὖ ὀρϑῶς σκοπεῖσϑαι τὴν δύναμιν τοῦ ὀνό- 
ματος φοβοῦνται αὐτὸ ὡς σημαῖνον φϑοράν τινα τὸ δὲ 
[σεολύ], ὥσπερ ἄρτι ἐλέγετο, πιασῶν ἐφατιτόμενον χεῖται 
τῶν τοῦ ϑεοῦ δυνάμεων, ἁπιλοῦ, ἀεὶ βάλλοντος, ἀπολούον-- 
τος, ὑμοπολοῦντος. τὰς δὲ Μούσας τε χαὶ ὅλως τὴν μου-- 
σιχὴν ἀπὸ τοῦ μῶσϑαι, ὡς ἔοικεν, χαὶ τῆς ζητήσεώς τε 
καὶ φιλοσοφίας τὸ ὄνομα τοῦτο ἐπωνόμασεν" “ητὼ δὲ 
ἀπὸ τῆς πραότητος, τῆς ϑεοῦ, χατὰ τὸ ἐϑελήμονα εἶναι 

ὧν ἂν τις δέηται. ἴσως δὲ ὡς οἱ ξένοι καλοῦσιν" σολλοὶ 

γὰρ “ηϑὼ χαλοῦσιν᾽ ἔοιχεν οὖν πρὸς τὸ μὴ τραχὺ τοῦ 

ἤϑους, ἀλλ᾽ ἡμερόν τε χαὶ λεῖον “ειηϑὼ χεχλῆσϑαι ὑπὸ 

1 ὥσπερ τὸν ἀκολουϑόὸν τε καὶ τὴν ἄκοιτιν ἀεἰθνῖ Αϑβί, οἴ 
ΝΑΡΘΥ σοπητη. 11 Ρ. 75. νεῦρα ὥσπερ --- τὸ ὁμοῦ εἴ τὴν ὁμοῦ λησεν 
ἀεῖανι ΒΔαΠδΙη ΡΙΟΙΪΕρ. 8Δ4 Εὐτηγάεμη. Ρ.- ΧΧΙΠ 4 καλοῦσιν ΒΤ: 
καλοῦσι Ὁ | καὶ πεοὶ τ: καὶ τὴν περὶ ΒΤ 5 ὅτι ΒΤ: καὶ ὅτι ΑΞ 
ὡς φασὶν ΒΤ " πολεῖται Αϑι: πολεῖ ΒΤ, αἱ οἴ, 40, 7 8 ὁμο- 
πολῶν ΒΌΤ: γρ. καὶ ἐπισκοπῶν ἃ | ταῦτα πάντα Αϑί: αὐτὰ πάντα 
ΒΤ 9 ὁμόκοιτιν ΒΤ; τὴν ὁμόκοιτιν ϑίθρμδηιϊβ, δ οἴ, 422 Ε, 
ΤΟ ἀντὶ τοῦ ὅμο ἄλφα Ηδυτηδηῃ: ἀντὶ τοῦ ἄλφα Β, ἀντὶ τοῦ ἃ Τα 

ἀντὶ τοῦ ὃ ἄλφα Ὁ, ἀντὶ τοῦ ὁμοῦ ἄλφα Αϑί 11 «Ππόλλωνα᾽ ἐκα- 

λέσαμεν δὲ 1. ς. ΒΑάΠαη 12 λάβδα Β: λάμβδα Ὁ, } ΤΙ ἐμβαλόντες 
αΡ; ἐμβάλλοντες ΒΤ', εχ επ]οηά. Ρ, ἐμβαλλόντες Ἢ Ι ὁμώνυμον ΒΤ: 
ὁμώνυμον ἂν Αἀδτὴ 0655. οτἶξ. ἴῃ Ρίαϊοηῖϑ Οταίγιαμη Ρ.9 16 πολὺ 
ΒΤ, οπλ. οοάδθχ απαάϊδηιμβ 44: πολὺ μᾶλλον τῆᾶῆτι ΤΟ ΘΠ σΟοάδχ 
(οἰ β]ηἰαπας 155, σολὺ τὶ ὃν (0]]. Ξγ1ηρ. 205 Β Ηεϊπαοτί, που Ηετ- 
ΤΏΔΏΠ 17 ἀπολούοντος ὁμοπολοῖντος Τρι ἀκεολ, δ τον 8 19 ἔοι- 
κεν Β: ἔοικε ΤΌ 20 ἐπωνόμασεν ΒΤ: ἐπωνόμασε Ὁ, ἐπωνόμασαν 
σοὔσοχ απάαϊδηιϊ5 44. ΡγοΡαν ΐ Ἡεϊηάοσί, αἱ οἷ. 32,1 21 πραό- 
τητος γονοῖα ΒΤ, αἱ οἴ. Δ ΟΉΪγα ΡτΟΙἐρΌτΙ. αα ΤΠηδδβδίσδί. ρ. 40] 
ἐθελήμονα Βί: ϑελή ήμονα Τ, ἐλεήμονα ἴῃ ΠΠΌΤΟ 5110 βου]ρίμπ [6 1556 
νιἀαδίυγ ΟΥΟΉ 5. ν. ““ητώ 22 καλοῦσιν Β: καλοῦοι ΤΌ 24 “ειηϑὼ 
Ἡβειπαοτῇ: ληϑὼ ΒΤ 
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τῶν τοῦτο χαλούντων. Ἴρτεμις δὲ «διὰ τὸ ἀρτεμὲς 
φαίνεται χαὶ τὸ κόσμιον, διὰ τὴν τῆς παρϑενίας ἐπιϑυ- 
μίαν" ἴσως δὲ ἀρετῆς ἵστορα τὴν ϑεὸν ἔχάλεσεν ὃ χαλέσας, 
τάχα δ᾽ ἂν χαὶ ὡς τὸν ἄροτον μισησάσης τὸν ἀνδρὸς ἐν 
γυναικί" ἢ διὰ τούτων τι ἢ διὰ πάντα ταῦτα τὸ ὄνομα 
τοῦτο ὃ τιϑέμενος ἔϑετο τῇ ϑεῷ. 

ΧΧΙΠΠ. ἘΡΜ. Τί δὲ ὃ Διόνυσός τε χαὶ ἢ ““φροδίτη; 
ΣΩ, Μεγάλα, ὦ παῖ Ἱππονίκου, ἐρωτᾷς. ἀλλὰ ἔστι 

γὰρ χαὶ σπουδαίως εἰρημένος ὃ τρόπος τῶν ὀνομάτων 
τούτοις τοῖς ϑεοῖς χαὶ παιδικῶς. τὸν μὲν οὖν σπουδαῖον 
ἄλλους τινὰς ἐρώτα, τὸν δὲ παιδιχὸν οὐδὲν χωλύει διελ-- 
ϑεῖν" φιλοπαίσμονες γὰρ καὶ οἱ ϑεοί. ὃ τὸ γὰρ Διόνυ- 
σος εἴη ἂν ὃ διδοὺς τὸν οἶνον, Διδοίνυσος ἐν παιδιᾷ χα- 
λούμενος" οἶνος δ᾽ ὅτι οἴεσϑαι νοῦν ἔχειν σπτοιεῖ τῶν σει-- 
γόντων τοὺς πολλοὺς οὐχ ἔχοντας, οἰόνους διχαιότατ᾽ ἂν 
χαλοῖτο. ττερὶ δὲ ᾿φροδίτης οὐχ ἄξιον Ἡσιόδῳ ἀντιλέ- 
γειν, ἀλλὰ ξυγχωρεῖν, ὅτι διὰ τὴν ἔχ τοῦ ἀφροῦ γένεσιν 
““φροδίτη ἑχλήϑη. 

ἘΡΜ. ΖΦλλὰ μὴν οὐδ᾽ ᾿41ϑηνᾶς “᾿ϑηναῖός γ᾽ ὦν, ὦ Σώ- 
χρατες, ἐπιλήσει, οὐδ᾽ Ἡφαίστου τε χαὶ ἤρεως. 

Σῷ, Οὐδὲ εἰχός γε. 
ΕΡΜ. Οὗ γάρ. 
ΣΩ, Οὐχοῦν τὸ μὲν ἕτερον ὄνοιια αὐτῆς οὐ χαλεπὸν 

εἰπεῖν δὲ ὃ κεῖται. 
ΕΡΜ. Τὸ ποῖον; 
Σῷ. Παλλάδα που αὐτὴν χαλοῦμεν. 
ἘΡΜ. Πῶς γὰρ οὔ; 
Σϑς. Τοῦτο μὲν τοίνυν ἀπὸ τῆς ἐν τς ὅπλοις ὀρχή-- 

σεως ἡγούμενοι τεϑῆναι ὀρϑῶς ἂν, ὡς ἐγῴμαι, ἡγοίμεϑα" 
τὸ γάρ που ἢ αὑτὸν ἢ τι ἄλλο μετεωρίζειν ἢ ἀπὸ τῆς 
γῆς ἢ ἐν ταῖς χερσὶν πιάλλειν τὲ καὶ πάλλεσϑαι καὶ ὁρ- 
χεῖν χαὶ ὀρχεῖσϑαι χαλοῦμιεν. 

1: δὲ διὰ τὸ Βίερπαπιβ: δὲ τὸ ΒΤ, δὲ πρὸς τὸ Αϑβί [ ἄρτεμες Τ' 
2 καὶ τὸ ΒΤ: καὶ ἈῊΡ κ ἢ ροϑῖ γυναικί ἀεΙθη άπ Ραυϊανὶϊ Ἠείη- 
ἀοτί δὲ Β: οὶ Γ᾿ 8 ἀλλὰ τενεῖα ΒΊΤ 9 σπουδαίως 6Χ 
σπουδαῖος ἴεοϊς Τ' 12 φιλοπαίσμονες ΒΤ: φιλοπαίγμονες Ὀϊ, αἵ 
ΟΘοθεῖ τὰπϑηγ05-: νῸ].. 2 (1878) ἢ. 261 (1Π150ὲ ΟΥΙ: 95 974) εἴ α088 
ΩΣ δα Ἐπίηγαεμ,. 278 ( δαποίδνι 16 καλοῖτο ἩδΥΠΊΔηη, οἵ. 

» 25: καλούμενος ΒΤ 17 ξυγχωρεῖν Β: συγχωρεῖν Ὁ). Τ [ ἐκ τοῦ 
Ἡῤπβδηπ: τοῦ ΒΤ, αἱ οἴ. 25, 7 20 ἐπιλήσει ΒΤ: ἐπιλή ἤσῃ ὈΙ 
ἄρεως ΒΤ: ἄρεος ΟἿρΡ 24 ἡ Θ ΟΥ, ἘΠ ΖΟ τ 29.) - 
“αι Β 30 αὑτὸν Β; αὐτὸν Τ' 31 χερσὶν Υγανοῖα ΒΤ 

Β 

ὃ, 
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ἘΡΜ. Πᾶανυ μιὲν οὖν. 
ΣΩ. Παλλάδα μὲν τοίνυν ταύτῃ. 
ἘΡΜ. Καὶ ὀρϑῶς γε. ἀλλὰ δὴ τὸ ἕτερον πῶς λέγεις; 
ΣΝ Το «ἀϑηνας; 
ἘΡΝΜ,.. Ναὶ. 
ΣΩ. Τοῦτο ἐμιβριϑέστερον, ὦ φίλε. ἐοίκασι δὴ καὶ οἱ 

παλαιοὶ τὴν ᾿Αἀϑηνᾶν νομίζειν ὥσπερ οἱ νῦν περὶ Ὅμηρον 
δεινοί. χαὶ γὰρ τούτων οἱ πολλοὶ ἐξηγούμενοι τὸν ττοιη-- 
τὴν φασὶ τὴν ᾿ϑηνᾶν αὐτὸν νοῦν τὲ χαὶ διάνοιαν στε- 
σποιηχέναι, χαὶ ὃ τὰ ὀνόματα πτοιῶν ἔοιχε τοιοῦτόν τι 
στερὶ αὐτῆς διανοεῖσθαι, ἔτι δὲ μειξόνως λέγων ϑεοῦ γόη- 
σιν ὡσπερεὶ λέγει, ὅτι ἃ ϑεονόα ἐστὶν αὕτη, τῷ ἄλφα 
ξεγιχῶς ἀἄντὶ τοῦ ἧτα χρησάμενος χαὶ τὸ ἰῶτα χαὶ τὸ 
σῖγμα ἀφελών. ἴσως δὲ οὐδὲ ταύτῃ, ἀλλ᾽ ὡς τὰ ϑεῖα 
γοούσης αὐτῆς διαφερόντως τῶν ἄλλων Θεονόην ἐχάλεσεν. 
οὐδὲν δὲ ἀπέχει χαὶ τὴν ἐν τῷ ἤϑει νόησιν ὡς οὖσαν τὴν 

ς ϑεὸν ταύτην ΗἩϑονόην μὲν βούλεσϑαι προσειπεῖν" πταρα- 
γαγὼν δὲ ἢ αὐτὸς ἢ τινες ὕστερον ἐπὶ τὸ χάλλιον, ὡς 
ῴοντο, ϑηνάαν ἐχάλεσαν. 

ἘΡΜ. Τί δὲ δὴ τὸν Ἥφαιστον, στῇ λέγεις; 
ΣΏ. Ἢ τὸν γενναῖον τὸν φάξος ἵστορα ἐρωτᾷς; 
ΕΡΜ. οιχα. 

Σῷ, Οὐχοῦν οὗτος μὲν παντὶ δῆλος Φαῖστος ὧν, τὸ 
ἦτα προσελχυσάμενος; 

ἘΡΜ. Κινδυνεύει, ἐὰν μή πῇ σοι, ὡς ἔοιχεν, ἔτι ἄλλῃ 
δόξῃ. 

ΣΩ, “4λλ᾽ ἵνα μὴ δόξῃ, τὸν ἄρη ἐρώτα. 
ἘΡΜ. ἸἘρωτῶ. 

7 ὅμηρον Β: ὁμήρου Τ᾽ τὸ καὶ ὁ ΒΡΤάρ: καὶ ΘΗ 1ἱ λέγων 
ϑεοῦ νόησιν ὡσπερεὶ (ὡσπερεὶ Β) λέγει ΒΊ: λέγειν ϑεοῦ νόησιν 
ὥσπερ εἰ λέγοι γε] λέγων ϑεοῦ γόησιν ὡσπερεὶ λέγειν Ἡεϊπαοτῇ 
12 ἃ ϑεονόα ἐστὶν Ῥυζ[πηδηη: ἽΓὴ ϑεονόη ἐστὶν Ἐν ̓ηϑονὅ όη (ἡ ϑεονόη {) 
στιν 1 τῷ Β: τὸ 1 13 ητα Β: ΤῊ ΤΊ τὸ ἰῶτα καὶ τὸ σίγμα Β, 
τὸ ε καὶ τὸ σ Τ, τὸ σ καὶ τὸ ε καὶ τὸ σ Βυϊπδπη 14 οὐδὲ Β: οὐ 

πο πα; 21 16 ἀπέχει ΒΤ: ἀπηχεῖ ΒαάΠδΠη ΡΥΟ]6ρ. δα Ἐπίηγ- 
ἄετη. Ὄ: ΧΧΠΙ, αἱ δριια Ρ]αίομεπὶ πος νεῦρυπὶ ΠΟῚ ΤΘΡοτϊζαγ 
18 ἢ τινὲς Τ' 19 ἀϑηνάαν Τ: ἀϑηνᾶν Βί, «αἱ οἵ. (ΤοΡεῖ ΤΠ 6Π105. 
νΟ]. τὸ (1861) Ρ. 83 Ὑ εκ] εἰπ οὐγδ6 ερὶρταρῃίοδς Ὅς ΤΠ 20 δὲ 
ΒΤ: δαὶ ΒΕ ΡΟΒὲ τί δὲ δὴ ἰπίεγραηχιξ Ηεδιτηδηη, δἵ ΟἿ: 27. 1ὸ 
21 ἢ υἱὖ νιἀοίυν Β;: 7 1ῷἍ 24 τα ΒΒ: ἢ 1 25 μή πῃ ΒΤ 26 δόξῃ 
Ἴ 56 7 ᾿ἢ ΤΆ5. 27 δόξῃ (ῬΡοβὲ μὴ) Β, 564 ἢ δχ βπιεηά. | ἄρη τα- 
νεὰ ΒΤ 28 ἐρωτῶ ΒΤ: ἐρωτῶ δή ΗΙγβομΐρ 86 σοῦρ. ᾽- 37» οἷ» 
17. 16 
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ΣΩ, Οὐκοῦν, εἶ μὲν βούλει, χατὰ τὸ ἄρρεν τε χαὶ χατὰ 
τὸ ἀνδρεῖον ἤἄρης ἂν εἴη" εἰ δ᾽ αὖ κατὰ τὸ σχληρόν τὲ 
χαὶ ἀμετάστροφον, ὃ δὴ ἄρρατον χαλεῖται, χαὶ ταύτῃ ἂν 
σεανταχῇ πολεμιχῷ ϑεῷ πρέποι ἤρη καλεῖσϑαι. 

ΕΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν. 

Σῷ, Ἔχ μὲν οὖν τῶν ϑεῶν πρὸς ϑεῶν ἀπαλλαγῶμεν᾽ 
ὡς ἐγὼ δέδοικα τιερὶ αὐτῶν διαλέγεσθαι" περὶ δὲ ἄλλων 
ὧν τινων βούλει πρόβαλλέ μοι, ὄφρα ἴδηαι οἷοι Εὐϑύ- 
φρονος ἵτπτττοι. 

ἘΡΜ. “λλὰ ποιήσω ταῦτα, ἔτι γε ἕν ἐρόμιενός σε 
περὶ Ἑρμοῦ, ἐπειδή μι8 χαὶ οὔ φησιν Κρατύλος “Ῥρμογένη 

εἶναι. κειρώμεϑα οὖν τὸν “βρμῆν σχέψασϑαι, τέ καὶ 
γοεῖ τὸ ὄνομα, ἵνα χαὶ εἰδῶμεν, εἰ τὶ ὅδὲ λέγει. 
ΟἼΣΩ, “λλὰ μὴν τοῦτό γε ἔοικε περὶ λόγον τι εἶναι, ὃ 

Ἑρμῆς, καὶ τὸ ἑρμηνέα εἶναι χαὶ τὸ ἄγγελον καὶ τὸ κλο- 
πιχὸν τε χαὶ τὸ ἀπατηλὸν ἐν λόγοις καὶ τὸ ἀγοραστιχόν, 
περὶ λόγου δύναμέν ἐστιν τεᾶσα αὕτη ῆ πραγι ιιατεία" ὕστερ 
οὖν χαὶ ἐν τοῖς πρόσϑεν ἐλέγομεν, τὸ εἴρειν λόγου χρεία 
ἐστί, τὸ δέ, οἷον καὶ Ὅμηρος πολλαχοῦ λέγει, ἐμήσατο 
φησίν, τοῦτο δὲ μηχανήσασθϑαί ἐστιν. ἐξ ἀμφοτέρων οὖν 
τούτων τὸν τὸ λέγειν τε χαὶ τὸν λόγον μησάμενον [τὸ δὲ 
λέγειν δή ἔστιν εἴρειν]) --- τοῦτον τὸν ϑεὸν ὡσπερεὶ ἐπτι-- 
τάττει ἡμῖν ὃ γομοϑέτης" ὠ ἄνϑρωποι, ὃς τὸ εἴρειν. ἐμη;:-- 
σατο, δικαίως ἂν χαλοῖτο ὑπὸ ὑμῶν Εἰρέμης" νῦν δὲ 
ἡμεῖς, ὡς οἰόμεϑα, καλλωπίζοντες τὸ ὄνομα Ἑρμῆν κα- 
λοῦμεν. [καὶ ἥ γε Ἶρις ἀπὸ τοῦ εἴρειν ἔοιχεν χεχλημένη, 
ὅτι ἄγγελος ἦν. 

ΕΡΜ. Μὴ τὸν Δία, εὖ ἄρα μοι δοχεῖ Κρατύλος λέγειν 

8 Ηοπιοτ. 1]. 5, 221: ὄφρα ἴδηαι οἷοι Τρώιοι ἵπποι ] το ἐμήσατο οἴ. 1]. 
6, 157 8]. 

4 πρέποι Β: πρέπει Τ᾽ 6 μὲν οὖν Β: μὲν Τ᾽ 7. ἄλλων ὧντινων 
οὐχ ΡΔυ 5 ητ|5 1813 οἵ, ΡΏ1160.43 0 : ἄλλων τινῶν Β, ἄλλων εἴ τινωντΤ, 
ἄλλων τινῶν εἰ Ὁ τι φησὶν Β: φησι Τ, φησὶ Ὁ 13 νοεῖ ΤΌ: νόει Β] 
ἵνα καὶ Β: ἵνα Τ, αἱ οἴ. 46 ραγίσυϊα καὶ σεατηϊηδία ΑἸοῸΙΡ. 1 τοῦ ( 
(6 ἘΒΡ: ΓΝ 445, ( || εἴ τὸ ΒΤ τ ἔσεχε Β': ξοισεν Ἐ| τύ ΒΤ. τὸ χ1ο0- 
πικόν ΒΤΑ: κλοπτικόν 1), κλωπικόν ΡΗ 17 ἐστιν Β: ἐστι ΤΌ | 
σιραγματεία Ὁ: πραγματία Β, πραγματεια (ϑ]Π 6 δΔοσαηΐα) Τ 20 φη- 
σίν Β: φησί ΤΊ ἐστίν Τ 21 τὸ δὲ Β: τὸ Τ΄ τὸ --- 22 εἴρειν σὐτὴ 
ςοαϊςοςα Ηδϑϑεηβϑίθηϊδ πο ἀδ]ανι (ουπδ 5 ΕΟἸορ. Ρ.19 22 ὥσπερ 
εἰ Β, ΘΟΙΓ ἐδ 24 εἱρέμης Β, εἰρέμης ΕΧ ἑρμῆς ἔβξο Ὑ 26 καὶ ἥ γε 
- ἦν ἀοϊενις Ηεϊπάοτξ | ἔρις ΤΊ] ἔοικεν Β: ἔοικε ΤῸ 

19) 
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τὸν ἐμὲ μὴ εἶναι Ἕρμογένη" οὔχουν εὐμήχανός γέ εἶμι 
λίγου. 

ΧΧΙΥ. Σῶ. Καὶ τό γε τὸν Πᾶνα τοῦ Ἕρμοῦ εἶναι 
υἱὸν διφυῆ ἔχει τὸ εἰχός, ὦ ἑταῖρε. 

ἘΕΡΜ. Πῶς δή; 

ΣΩ. Οἶσϑα ὅτι ὃ λόγος τὸ ττᾶν σημαίνει χαὶ χυχλεῖ 
χαὶ πολεῖ ἀεί, καὶ ἔστι διπλοῦς, ἀληϑής τε καὶ ψευδής. 

ΕΡΜ. Πάνυ γε. 
ΣΩ, Οὐχοῦν τὸ μὲν ἀληϑὲς αὐτοῦ λεῖον καὶ ϑεῖον χαὶ 

ἄνω οἰχοῦν ἕν τοῖς ϑεοῖς, τὸ δὲ ιψνεῦδος χάτω ἐν τοῖς 
πολλοῖς τῶν ἀνϑρώττων καὶ τραχὺ χαὶ τραγιχόν᾽ ἐνταῦϑα 
γὰρ πλεῖστοι οἱ μῦϑοί τε καὶ τὰ ψεύδη ἐστίν, περὶ τὸν 
τραγιχὸν βίον. 

ΕΡΜ. Πάνυ γε. 
ΣΩ, Ὀρϑῶς ἀρ᾽ ἂν ὃ πᾶν μηνύων χαὶ ἀεὶ πολῶν Πὰν 

αἰπόλος εἴη, διφυὴς Ἑρμοῦ υἱός, τὰ μὲν ἄνωϑεν λεῖος, 

τὰ δὲ κά ἅτωϑεν τραχὺς καὶ τραγοειδής. χαὶ ἔστιν ἤτοι 
λόγος ἢ λόγου ἀδελφὸς ὃ Πάν, εἴσχτερ Ἑρμοῦ υἱός ἐστιν" 
ἀδελφῷ δὲ ἐοικέναι ἀδελφὸν οὐδὲν ϑαυμαστόν. ἀλλ ὅττερ 
ἐγὼ ἔλεγον, ὦ μαχάριεξ, ἀπαλλαγῶμεν ἐχ τῶν ϑεῶν. 

ΕΡΜ. Τῶν γε τοιούτων, ὦ Σώχρατες, εἰ βούλει. περὶ 
τῶν τοιῶνδε τί σε χωλύει διελϑεῖν, οἷον ἡλίου τε καὶ 
σελήνης χαὶ ἄστρων καὶ γῆς χαὶ αἰϑέρος καὶ ἀέρος χαὶ 
συρὸς χαὶ ὕδατος χαὶ ὡρῶν χαὶ ἐνιαυτοῦ; 

ΣΩ, Συχνὰ μέν μοι προστάττεις, ὅμως δέ, εἴστερ σοι 

χεχαρισμένον ἔσται, ἐϑέλω. 
ἘΡΜ. Καὶ μὴν χαριεῖ. 

ο ΣΘ, Τί δὴ οὖν πρῶτον βούλει; ἢ ὥσπερ εἶπες τὸν 
ἡλιον διέλϑωμεν; 

ΕΡΜ. Πάνυ γε. 

Ι τὸν ἐμὲ ΒΟΥΡΒ] 5Ρ66. ΟΥἹΐ, Ρ.12: τὸ ἐμὲ ΒΤ οὔκουν Ὁ: οὐκοῦν 
ΒΊ, οὐκουν ἴ| γε εἰμὶ Τ 4 υἱὸν Β: ὃν ΤΊ, 564 νυ 50ρτζαᾶ νθΥβ:1ΠῚ 
αὐά. Τῆδητι ΤΟσΘη 1551Π|8. ἴ 9 ἀληϑὲς αὐτοῦ ΒΏΤ᾽: ἀληϑές ἐστιν 
αὐτὸν Ὁ, αἱ οἷ. 3,1 12 μύϑοι Τ΄] ψεύδη ἐστὶν Β: ψευδῆ ἐστι 
ἼῚ ψεύδη ἐστὶ Ὁ τῷ ἀρ᾽ ἂν 51Δ]]ὈΔι110, ἘΝ Ἂς δος ΟΠ] 5510η6 ΡδΓ- 
του]ας ἂν (ονεῖ πον. ἰθοΐ. Ρ. 794: ἄρα ΒΥ, ἂν ροβί Πὰν ααἀά. Ηείη- 
ἀοτῇ, οἵ. 41,3. πὰν αἰπόλος αἴ νιάείυν Β: παναιπόλος ΤΌ 18 ̓ ν 
γος ΒΡ ὁ λόγος σοάεαχ (ὐάϊδπιβ 44; ΡΓΟΡν] Ηεοϊπάοτῇ  πὰν Β 
πᾶν Τ' 21 πεοὶ τῶν τοιῶνδε Β: περὲ τῶν τοιούτων δὲ Τ (δχ 
βογιρίαυγα περὶ τῶν τοίων δὲ ν11ἢ ῃδίππ1), περὶ δὲ τῶν τοιούτων 
ΠΗΡ, περὶ δὲ τῶν τοιῶνδε Ὁ 22 σε κωλύει Β: κωλύει σε Τ' 
3» ἄερος ἣν 27 χαριεῖ ΒΤ: χαριῆ Ὁ 28. ὩΡρ:. ΒΤ' 
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Σῷ. Ἔοικε τοίνυν χατάδηλον γενόμενον ἂν μᾶλλον, εἶ 
τῷ “ωρικῷ 48 ὀνόματι χρῷτο. [ἅλιον γὰρ καλοῦσιν οἱ 
“Ἱωριεῖς  ἅλεος οὖν εἴη μὲν ἂν κατὰ τὸ ἁλέζειν εἰς ταὐτὸ 
τοὺς ἀνθρώπους, ἐπειδὰν ἀνατείλῃ, εἴη ἢ ἂν χαὶ τῷ 
στερὶ τὴν γῆν ἀεὶ εἱλεῖν ἰών, ἐοίχοι δ᾽ ἂν χαὶ ὅτι ποιχίλ- 
λει ἰὼν τὰ γιγνόμενα ἐκ τῆς γῆς" τὸ δὲ ποιχίλλειν καὶ 
αἰολεῖν ταὐτόν. 

ΕΡΜ. Τί δὲ ἡ σελήνη; 
ΣΩ,. Τοῦτο δὲ τὸ ὄνομα φαίνεται τὸν Ἀναξαγόραν 

σιξζειν. 
ΕΡΜ.Ὑὲ δή; 

ΣΩ, Ἴβοιχε δηλοῦντι παλαιότερον, ὃ ἐχεῖνος νεωστὶ 
ἔλεγεν, ὅτι ἢ σελήνη ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἔχει τὸ φῶς. 

ἙἘΡΜ. Πῶς δή; 
ΣΩ. Τὸ μέν που σέλας καὶ τὸ φῶς ταὐτόν, 
ΕΡΜ. ΜΝναί. 
Σῷ, Μέον δέ που χαὶ ἕνον ἀεί ἔστι περὶ τὴν σελήνην 

τοῦτο τὸ φῶς, εἴττερ ἀληϑῆ οἱ Ἀναξαγόρειοι λέγουσιν" 
χύχλῳ γάρ σου ἀεὶ αὑτὴν περιιὼν γέον ἀεὶ ἐπιβάλλει, 
ἕγον δὲ ὑπάρχει τὸ τοῦ προτέρου μηγός. 

ἘΕΡΜ. Πάνυ γε. 

Σῷ. Σελαναίαν δέ γε χαλοῦσιν αὐτὴν πτολλοί. 
ΕΡΜ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Ὅτι δὲ σέλας νέον καὶ ἕνον ἔχει ἀεί, σελαεγο- 

γεοάεια μὲν δικαιότατ᾽ ἂν τῶν ὀνομάτων χαλοῖτο, συγχε-- 
χροτημένον δὲ σελαναία κέκληται. 

ΕΡΜ. “ιϑυραμβῶδές γε τοῦτο τοὔνομα, ὦ Σώχρατες. 
ἀλλὰ τὸν μῆνα καὶ τὰ ἄστρα χῶς λέγεις; 

ΣΩ. Ὁ μὲν μεὶς ἀπὸ τοῦ μειοῦσϑαι εἴη ἂν μείης ὁρ- 

᾿ ἅλιον γὰρ καλοῦσιν οὗ Ζ4ωριεῖς ἀδ]ενι ΝΑ Υ σοπηπ,. ΠΡ. 75 
3 μὲν ἂν Τ: μὲν Β 5 εἱλεῖν Β᾿ δὐλεῖν Ι ἐοίκοι ΒΤΤΟ: ἔοικε ΔῊΡ 
8 δὲ Β: δαὶ ΤΌ, 564 ἐ σιρτα νεύβιιπ δα. Τ 12 δηλοῦντι Ἡδα546 
ΠΕ: ΟΥ{ 0. 85, οἵ. 4374: δηλοῦν ἼΠ 15): δηλοῦν, τι Τ, δηλοῦν, τί 
ΘΗΡ, δηλοῦντί τι Ἠοϊπάοτε 17 ἐνοΊ' τ ἔνον Τ, “ Ῥ, νεύθιπι 
ΘΡΙΓΓΓ ἈΘΡΕΙΟ ῬΓΟΠΙΠΕΔΠ ΑΠΠ 6556 ἀοςοηΐ Αεὶ. ΤΙ ηγ5. ἀριά Ἐπτϑίς 
1387, 9 ἩΔΙΡΟΟΥ. Ρ. 73; οἵ. (διοΎ ἴῃ (ΓΕ Βιαά. νο]. 8 (1875) Ρ. 279 
τ8 λέγουσιν Β: λέγουσι Ἔ 19 περιιὼν ΤΙ περιὼν Β, οἴ. ΕΠΠΥΡΏτΟΙ. 
24, 14 20 ἕνον Β: ἔνον Τ, ἕννον Ὁ 5 Ζ. ὀδλάνμεδν ὙΠΟΘΟΥΓῦ 
24 καὶ Β: τὸ καὶ Τ | ἔνον Β, 564 518 ὁ Γ45. | σελάενονεοάεια Ἠεδὶῃ- 
ἀογ: σελαεννεοάεια Β, σελλαεννεοάεια Τ' 25 τῶν ὀνομάτων κα- 
λοῖτο ΒΆΗΡ: καλοῖτο τῶν ὀνομάτων Τ᾽, 584 5ιι|ργὰ καλοῖτο 5]. ΙΠΙ 
ΤΥΔΉΒΡΟΒΙ[0Π15 ροϑίζι), τῶν ὄντων καλοῖτο σοάφθχ Ῥδγιβίητ5 1813 
26 σελανοανα Ἵ, Οἵ, Ὁ δ᾿ 29) 17 27 γε Β: δέ γε τ' 29 μεῖς Τ' 
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ϑῶς κεκλημένος, τὰ δ᾽ ἄστρα ἔοικε τῆς ἀστραπῆς ἔπω-- 
γυμίαν ἔχειν. ἢ δὲ ἀστραπή, ὅτι τὰ ὦπα ἀναστρέφει, 
ἀναστρωττὴ ἂν εἴη, νῦν δὲ ἀστραπὴ καλλωπισϑεῖσα χέ- 
χληται. 

ἘΡΜ. Τί δὲ τὸ πῦρ καὶ τὸ ὕδωρ; 
ΣΩ, Τὸ πῦρ ἀπορῶ" χαὶ χινδυνεύξι ἤτοι ἢ τοῦ Εὐϑύ- 

φρονός μξ μοῦσα ἔπειλ δλοιπέναι, ἢ τοῦτό τι παγχάλξεττον 
είναι. σχένμαι οὖν ἣν εἰσάγω μηχανὴν ἐπὶ πάντα τὰ τοι- 
αὗτα, ἃ ἂν ἀπορῶ. 

ΡΝ ΤΙ ΡΟ Θη:; 
ΣΩ, Ἐγώ σοι ἐρῶ. ἀπόχριναι γάρ μοι᾿ ἔχοις ἂν εἰ- 

γιξῖν ττῦρ κατὰ τίνα τρόπον καλεῖται; 
ἘΡΜ. Μὰ 40 οὐκ ἔγωγε. 
ΧΧνΝ. Σῶ. Σχέψαι δὴ ὃ ἐγὼ ὑποπτεύω περὶ αὐτοῦ. 

ἐγνοῶ γὰρ ὅτι πολλὰ οἱ Ἕλληνες ὀνόματα ἄλλως τε χαὶ 
οἱ ὑπὸ τοῖς βαρβάροις οἰχοῦντες παρὰ τῶν βαρβάρων 
εἰλήφασιν. 

ΕΡΜ. Τί οὖν δή; 
ΣΟ τ τὺ ζήκοῖ ταῦτα κατὰ τὴν “Ἑλληνικὴν φωνὴν 

ὡς εἰχότως χεῖται, ἀλλὰ μὴ κατ᾽ ἐχείνην, ἐξ ἧς τὸ ὄνομα 
τυγχάνει ὃν, οἶσϑα ὅτι ἀττοροῖ ἄν. 

ἘΡΜ. Εἰχότως γε. 

Σώ, Ὅρα, τοίνυν χαὶ τοῦτο τὸ ὄνομα τὸ σεῦρ μή τι 

βαρβαρικὸν ἢ. τοῦτο γὰρ οὔτε ὁᾷδιον προσάψαι ἐστὶν 
“Βλληνιχῇ φωνῇ, φανεροί τ᾽ εἰσὶν οὕτως αὐτὸ χαλοῦντες 
Φρύγες, σμικρόν τι πταραχλίνοντες" χαὶ τό γε ὕδωρ χαὶ 
τὰς χύνας χαὶ ἄλλα πολλα. 

ΕΡΜ. Ἔστι ταῦτα. 
ΣΩ. Οὐ τοίνυν δεῖ͵ ταῦτα προσβιάζεσϑαι, ἐπεὶ ἔχοι γ᾽ 

ἂν τις εἰχιεῖν στερὶ αὐτῶν. τὸ μὲν οὺν πῦρ χαὶ τὸ ὕδωρ 
ταύτῃ ἀπωϑοῦμαι" ὃ δὲ ἀὴρ ἀρά γε, ὠώ Ῥρμόγενες, ὅτι 
αἴρει τὰ ἀπὸ τῆς γῆς, ἀὴρ κέχληται; ἢ ὅτι ἀξὶ δεῖ; ἢ ὅτι 

15 ἐγγοῶ --- 22 εἰκότως ἘΠι5Ε Ὁ. ῥύδερασ. ἜἼνδηρ. ἱτ, 6 (νοὶ. 2 Ρ. το Ώ1η- 
ἄοτῇ) 

ι δ᾽άαστρα Β: δὲ ἄστρα Τ 2 τὰ ὦπα ΒΗΤ: τὸν ὦπα Ἦ, τὴν 
ὦπα εοἄεχ (πιά ϊδηι5 44; οἵ. Αἄδπιὶ οΡ5. οὔ. ἴῃ Ρ]αΐοη]5 ΟΥΔΕΣ απ 
Ρ.ΙΟ 5 δὲ ΒΥ: δαὶ Ὁ! πῦρ καὶ Β: πῦρ τε καὶ Τ, οἴ. 4ι,,, οἃ 
ἂν ΒΤ; ἂν Η!ΓΘΟΠΙΡ ΤΆ υπχο εν αι ἤν 7 Ἧ ΜΕΨΚΙ Β: εἰλήφασι Τ' 
19 ζητοῖ ΒΤ: ζητοίη Ἐλι5ΘΌ α5 20 εἰκότως Τ: ἐοικότως Β Ἐπ5ε- 
Ῥι5:. ΔΕ ΠΟΥ 27... Θ 1 55.}12 21 ἀποροῖ ΒΤ: ἀποροίη Ἐμ5ΘΡΙα5 
24 ἐστιν Β 25 εἰσιν Β 41 δὲ ΒΤ: δὲ δὴ ΠΗΡῚ 
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"Ὡ »Ο-΄-5΄ « Ἅ ἊΝ: δ. ’ 

συνεῦμα ἐξ αὐτοῦ γίγνεται δέοντος; οἱ γὰρ ποιηταί που 
δ ’ ΄ - “ 3 , Ρλ] 

τὰ πνεύματα ἀήτας καλοῦσιν" ἴσως οὖν λέγει, ὥσττερ ἂν 
ΒῚ “ Ἁ ᾽, 

εἶ, εἴχτοι πιυνευματόρρουν, ἁητόρρουν [0ϑεν δὴ βούλεται 
3 ᾿Ὶ σ΄ 2 ἐ τὸν ΄“ 3 ΝΥ 2», Ἀ Ἂ "] ὔ - ὕ 

αὑτὸν οὕτως εἰπεῖν, ὅτι ἐστὶν ἀήρ]. τὸν δὲ αἰϑέρα τῇδέ 
ς ,ὔ Φ, Ὁ" ον ἢ -- Ν ᾿ Ν: ΓεῊ ΒῚ 

πῃ ὑπολαμβάνω" ὁτι ἀξὶ ϑεῖ περὶ τὸν ἀέρα ᾿ δέων], ἄει- 
ϑεὴρ δικαίως ἂν χαλοῖτο. γῆ δὲ μᾶλλον. σημαίνει ὸ βού- 
λεται, ἐάν τις γαῖαν ὀνομάσῃ" γαῖα γὰρ “γεννήτειρα ἂν 
εἴη ἀμ λῷς χεχλη μένη, ὡς φησιν Ὅμηρος" τὸ “γὰρ γεγάασιν 
γεγεννῆσθαι λέγει. εἶεν" τί οὖν ἡμῖν ἣν τὸ μδτὰ τοῦτο; 

ΕΡΜ. ὥραι, ὠ Σώχρατες, καὶ ἐνιαυτὸς χαὶ ἔτος. 

ΣΩ. αἱ μὲν δὴ ὥραι Ἀττικιστὶ ὡς τὸ παλαιὸν δητέον, 
» ’ Ὡ ᾿Ἷ ῬΈ ΗῚ ’, ὡ Ω ἕ 5 Ν᾿ δι ς ᾽ὕ 

εἴχτερ βούλει τὸ εἰχὸς εἰδέναι" ὁραι γάρ εἰσι διὰ τὸ ὁρί- 
ζειν χειμῶνάς τὲ καὶ ϑέρη χαὶ πνεύματα χαὶ τοὺς καρ- 

Α - - ᾽ὔ , [4 

σοὺς τοὺς ἐκ τῆς γῆς" ὁρίζουσαι δὲ δικαίως ἂν ὅραι χκα- 
λοῖντο. ἐνιαυτὸς δὲ χαὶ ἕτος χινδυνεύει ἕν τι εἶναι. τὸ 
γὰρ τὰ φυόμενα χαὶ τὰ γιγνόμενα ἐν μέρει ἕχαστον τιροά- 
γον δὶς φῶς καὶ αὐτὸ ἐν αὑτῷ ἐξετάζον, τοῦτο, ὥσπερ ἐν 

ἊΨ: ΄, . »" ᾿ ἢ ῃ 

τοῖς πρόσϑεν τὸ τοῦ Διὸς ὄνομα δίχα διῃρημένον οἱ μὲν 
ν ς κ " ϑ;. 2 ᾿ [᾽ . 2 ἐδ ς ᾿ 2 

Ζῆνα, οἱ δὲ Δία ἔχάλουν, οὕτω χαὶ ἔνταῦϑα οἱ μὲν ἔνι- 
΄ “ 2 ς -» ἴς δ Ν “ 3 7 ς ΝΕ 

αὐτόν, τι ἕν ἑαυτῷ, οἱ δὲ ἔτος, ὁτι ἐτάζει, ὃ δὲ ὅλος 
ὩΣ Α Ἁ ς - 2 - 

λόγος ἕστὶν τὸ ἐν αὑτῷ ἑτάζον" τοῦτο «δὲ προσαγο- 
’ὔ « , , , , Ἵ 

ρξύεσϑαι ἕν ὃν δίχα, ὡστε δύο ὀγόματα γεγονέναι, ἔνι- 
αυτόν τε χαὶ ἔτος, ἐξ ἑνὸς λόγου. 

9 » 3 ’ ὔ 

ΕΡΜ. λλὰ δῆτα, ὦ Σώχρατες, πολὺ ἐπιδίδως. 
, 5 , ,ὔ Ὺ 

ΣΩ, Πόρρω ἤδη οἰμιαι φαίνομαι σοφίας ἐλαύνειν. 
ἙἘΡΜ. Πάνυ μιὲν οὗν. 
ΣΩ. Τάχα μᾶλλον φήσεις. 

1 γίγνεται κεν Τ' 3 πνευματόρρουν ἢ ἀητόρρουν οσοῦσχ αυ- 
ἀϊδπιιβ 44, ρύορανὶ Ηεἰπάοτγξ [ νεῦρα σϑὲν δὴ - ἀήρ ἀο]επάδ 6558 
νάϊ Ἡδιπάογῇ 4 ἔστιν Β, ἐστιν Τ' 5 ἀεὶ ϑεῖ πεοὶ τὸν ἀέρα 
ῥέων ΒΊ, ῥέων ἸΠΟΙα51: ἀεὶ περὶ τὸν ἀέρα ϑέων ΗδΥτη πη 8 ὡς 
φησὶν Β] γεγάασιν ΌΣ γεγάασι. ἜΝ ὁ γεγεννῆσϑαι Β: γεγενῆσϑαι ἸΡΠῚ] 
ΠΟΙΊΘη ΗοΥΠΊΟΡΘἢΙ5 δηΐα εἶεν, ϑοούδίβ δηΐα τί οὐν --- τοῦτο 46- 
Ιενῖε ἩΘιισ6 6 ΘΡ6ο. Οὐ, ἢ. 82, τροίθ ῬοΠς. 3.64 ( ΡΒΠΘΡ. 15.1Ὁ 
ςομῃραγανοσιηΐ ΤΟΓΙΟΘΠ565 ΓΙ αἱ μὲν δὴ ὥραι ΒΤ; αἱ μὲν δὴ 
ὧραι ὅραι Ἠεϊπάοτῇ, ὧραι μὲ» δὴ ὅραι Ηδυκάς ΡΟΣ ὈΓΙΟΡ.: 82 
14 ὁραι Β: ὧραι Τ᾽ 17 αὑτῷ Β: αὐτῷ Τ ἐξετάζον, τοῦτο ἀϊπιΙηχὶξ 
ῬΙΙΠΊι5 Ηεϊπάουῦ. 18 πρόσϑεν ΒΤ: ἔμπροσϑεν ΘΗΡ, οἴ Ῥῃαβάοῃ.-: 
136,19 148,19 271 ἐστὶν ΒΤ: ἐστὲ Ὁ | αὑτῷ Β: ἑαυτῷ Τ Ι τοῦτο δὲ 
ΘΙ] Ραῦστα; τοῦτο ΒΤ 22 ἕν ὃν ΤΌ: ἐν ὁν νε] ἐνὸν αἰ ν]46- 
τὰ Β 24 ἐπιδίδως τ: ἐπιδίδῳς Β, ἐπιδιδὼς Τ 25 ἤδη οἶμαε 
φαίνομαι Β: δὲ οἶμαι Τ 27 φήσεις Β, οἴ. 46 ΤΕρ. Χ 596 (; ἐφή- 
σεις Τ 
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ΧΧΥΙ. ἘΡΜ. λλὰ μετὰ τοῦτο τὸ εἶδος ἔγωγε ἡδέως 
ἂν ϑεασαίμην ταῦτα τὰ χαλὰ ὀνόματα, τίνει στοτὲ ὀρϑό- 
τητι κεῖται, τὰ περὶ τὴν ἀρετήν, οἷον φρόνησίς 78 χαὶ 
σύνεσις χαὶ δικαιοσύνη χαὶ τάλλα τὰ τοιαῦτα πάντα. 

Σῷ. ἸἘγείρεις μέν, ὦ ἑταῖρε, οὐ φαῦλον γένος ὀνομά- 
των" ὅμως δὲ ἐπιειδήττξρ τὴν λεοντῆν ἐνδέδυχα, οὐχ ἀπο- 
δειλιατέον, ἀλλ ἐγγισκετυτξον, ὡς ἔοιχε, φρόνησιν χαὶ σύ- 
γεσιν χαὶ γνώμην χαὶ ἐπιστήμην͵ χαὶ τἄλλα δὴ ἃ φὴς 
πάντα ταῦτα τὰ χαλὰ ὀνόματα. 

ΕΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν οὐ δεῖ ἡμᾶς προαποστῆγαι. 
ΣΩ, Καὶ μήν, νὴ τὸν χύνα, δοχῶ γέ μοι οὐ χαχῶς 

μαντεύεσθαι, ὃ καὶ νυνδὴ ἐνενόησα, ὅτι οἵ πτάγυ παλαιοὶ 
ἄνϑρωστοι οἱ τιϑέμενοι τὰ ὀνόματα παντὸς μᾶλλον, ὥσπερ 
χαὶ τῶν νῦν οἱ πολλοὶ τῶν σοφῶν, ὑπὸ τοῦ πυχνὰ στερι- 
στρέφεσϑαι ζητοῦντες, ὅπτῃ ἔχει τὰ ὄντα, εἰλιγγιῶσιν, 
χάπειτα αὐτοῖς φαίνεται περιφέρεσϑαι τὰ πράγματα χαὶ 
πάντως φέρεσθαι. αἰτιῶνται δὴ οὐ τὸ ἔνδον τὸ παρὰ 
σφίσιν πάϑος αἴτιον εἶναι ταύτης τῆς δόξης, ἀλλὰ αὐτὰ 
τὰ πράγματα οὕτω τιεφυχέναι, οὐδὲν αὐτῶν μόνιμον εἶναι 
οὐδὲ βέβαιον, ἀλλὰ δεῖν χαὶ φέρεσθαι χαὶ μεστὰ εἶναι 
πάσης φορᾶς καὶ γενέσεως ἀεί. λέγω δὲ ἐννοήσας ττρὸς 
σιάντα τὰ νυνδὴ ὀνόματα. 

ΕΡΜ. Πῶς δὴ τοῦτο, ὦ Σώχρατες; 
ΣΩ. Οὐ χατενόησας ἴσως τὰ ἄρτι λεγόμενα, ὅτι πιαν- 

τάπασιν ὡς φερομένοις τὲ χαὶ δέουσι χαὶ γιγνομένοις 
τοῖς πράγμασι τὰ ὀνόματα ἐπίχειται. 

ἘΡΜ. Οὐ πάνυ ἐνεϑυμήϑην. 
Σῷ. Καὶ μὴν πρῶτον μὲν τοῦτο, ὃ πρῶτον εἴπομεν, 

γγαγτάπασιν ὡς ἐπὶ τοιούτων ἐστίν. 

ΕΡΜ. Τὸ τπιοῖον; 

2 ποτε Β 4 τὰ τοιαῦτα πάντα ΒΤ: παντα τὰ τοιαῦτα Ηγ5ΟΠΙΡ 
8 φῇς ΒΤ 12 νυνδὴ σοηδίδηϊου βουρϑὶ οη} (ΟΡ ἴο οἴ. ΤΠ Π6ΠΊΟΒ5. 
γό]: 9 (1860) Ρ. 3264 (ναΐ. Ἰεςΐ. Ρ. 233): νῦν δὴ ὯΪ σοπίγδγι στη δ4ηο- 
ἰαίυτη ΒΤ 14 Ἰῃςε ρα ΠΟΙΟΠ ΘΠ Ροϑί σοφῶν ἀδ]θνι ΜΠ] θη δά 
Ατίϑβίοίοὶ. ἄς ατία ροδίϊσα Ρ. 130 ,.8} 115 ὅτε οἱ πάνυ παλαιοὶ ἀ»- 
ϑρώποι σοθρίιμη δηαηἰδίμπη) ΡΥδτητηδίϊοα γα] Οη6, 564 Ὧ1|10 ἀ6({1- 
τηδηΐο βθηΐθηίίδα ᾿τηροτίθοίζαμη γα ]{π7΄΄ς [περιστρέφεσθαι ΒΤ: 
περιφέρεσϑαι ΝΑΌΘΥ σοτητχη. 11 Ρ. 76 15 εἰλιγγιῶσιν ΒΤ), δῆς 
ΤΟΥΠΊΔΤΏ, 4ᾳ Δ 1 οἰϊ8Π ΠΙΠΔοτῇ Ατβίορμδῃ. Αςῇ. 581 τ Ἐν το 511- 
ἴα]: ἀεὶ εἰλιγγιῶσι Τ, ἀεὶ ἰλιγγιῶσι ΘῊΡ: ἐλιγγιῶσιν Ὁ » ἀεὶ ἰλιγγιῶ- 
σιν ἃ 18 σφίσιν Β: σφίσι 0 ἀλλα !β: αὐ 21 δὲ Β. ΔΤ 
29 τοιούτων ΒΤ: τοιούτοις Ἠ]Υ5ΟὮΙρ [ ἐστίν Β: ἐστί Τ' 
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Ἢ φρόνησις" φορᾶς γαρ ἔστι χαὶ ῥοῦ γόησις. εἴη 
δ᾽ ἂν χαὶ ὄνησιν ὑπολαβεῖν φορᾶς" ἀλλ᾽ οὖν περί γε τὸ 
φέρεσϑαί ἐστιν. εἰ δὲ βούλει, Ὶ γνώμη παντάπασιν δη- 
λοῖ γονῆς σχέψιν χαὶ γώμησιν" τὸ .γὰρ γωμᾶν χαὶ τὸ σχο- 
πεῖν ταὐτόν. εἰ δὲ βούλει, αὐτὸ ἢ γόησις τοῦ γέου ἐστὶν 
ἕσις᾽ τὸ δὲ νέα εἶναι τὰ ὄντα σημαίνϑι γιγνόμενα. ἀεὶ εἷ- 
γαι" τούτου οὖν ἐφίεσϑαι τὴν ψυχὴν μηνύει τὸ ὄνομα ὃ 
ϑέμενος τὴν γεόεσιν. οὐ γὰρ νόησις τὸ ἀρχαῖον ἐχαλεῖτο, 
ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ ἦτα εἶ ἔδει λέγειν δύο, νοέεσιν. σωφροσύνη 
δὲ σωτηρία οὗ γυνδὴ ἐσχέμμεϑα, φρονήσεως. χαὶ μὴν ἢ 

ς 
γε ἐπιστήμη μηνύει ὡς φερομένοις τοῖς πράγμασιν ἕπο- 
μένης. τῆς ιἱνυχῆς τῆς ἀξίας λόγου, καὶ οὔτε ἀπολειπομέ- 
γης οὔτε προϑεούσης" διὸ δὴ ἐχβάλλοντας δεῖ τὸ εἶ στι- 
στήμην αὑτὴν ὀνομάζειν. σύνεσις δ᾽ αὐ οὕτω μὲν δόξειεν 
ἂν ὥσπερ συλλογισμὸς εἶναι" ὅταν δὲ συνιέναι λέγηται, 
ταὐτὸν παντάπασιν τῷ ἐπίστασϑαι συμβαίνει λεγόμενον" 
συμτιορεύεσθϑαι γὰρ λέγει τὴν ψυχὴν τοῖς πράγμασι τὸ 
συνιέναι. ἀλλὰ μὴν ἢ γε σοφία φορᾶς ἐφάπτεσϑαι ση- 
μαίνει. σχοτωδέστερον δὲ τοῦτο χαὶ ξενικώτερον᾽" ἀλλὰ 
δεῖ ἐχ τῶν ποιητῶν ἀναμμινήσχεσϑαι, ὅτε πολλαχοῦ λέ- 
γουσιν τιερὶ ὅτου ἂν τύχωσιν τῶν ἀρχομένων ταχὺ περοϊέ- 
γαι, ἐσύϑη φασίν. [-Παχωνιχῷ δὲ ἀνδρὶ τῶν δὐδοχίμων 
καὶ ὄνομα ἣν Σοῦς" τὴν γὰρ ταχεῖαν ὁρμὴν οἵ “αχεδαι- 
μόνιοι τοῦτο καλοῦσιν] ταύτης οὖν τῆς φορᾶς ἐπαφὴν 

1 καὶ ῥοῦ Βί: καιροῦ Τ' 2 περί γε τὸ φέρεσϑαί ΒΤ: γε δεῖν 
γε τὸ φέρεσϑαι 18): γ96. καὶ περὶ τὸ ῥεῖν γε 50Πο]] βία ΒυΒηΚΚοη, 
σερί γε τὸ δεῖν τε καὶ φέρεσθαι Ηεϊηάο. 34 παντάπασιν. Β: παν- 

τάπασι Τ᾽ ὃ νεόεσιν ΒΤ; νόησιν Αϑβί 9 ἦτα εἰ Β, ἢ εε Ἴ, ἦτα εε Ὁ] 
ψοέεσιν (α, ῬτοΡανιὶ Βυίζίτηδηη: νεόεσιν ΒΗΡΊ, νοι υτη Ἰπίεγροϊα- 
ἴασαι ραίΐανι Ηοϊπάοτί 13 δὴ ἐκβάλλοντας δεῖ τὸ εἶ πιστήμην "Εα- 
ΤΙσΘη565: δὴ ἐωμβάλλοντας δεῖ (εἴ Ἰῃ γὰ5. ΤῈ) τὸ εἰ (6 ΤΌ) ἐπιστήμην 
ΒΊ, δεῖ ἐμβάλλοντας τὸ ξ ἐπιστήμην ΗΡ, δὴ ἐμβάλλοντας τὸ ὃ πιστή- 
μην Ε, δὴ ἐμβάλλοντας δεῖ τὸ ξ ἐπιστήμην δ’, δεῖ ἐκβάλλοντας δὴ τὸ 
ε πιστήμην» (ΟΥΑΙ Ι5 ΘοΙονσ, Ρ᾿. 19, δεῖ ἐμβάλλοντας δὴ τὸ ε ἐπιστη- 
μένην ΒίοΡδηι5, δὴ ἐμβάλλοντας δεῖ τὸ ξ ἐπεϊστήμην Ηειηάοτί, δεῖ 
Ἰρδ λοις ϑὴ τὸ εξ πιστήμην ἀπὸ τοῦ πιστὴν μένειν ΘΗ Ιεἰου- 
ΤΏΔΟΠΟΥ, δὴ ἐμβάλλοντας δεῖ τὸ εἰ ἑπιστήμην Ἡ. ΒΘομτηϊάι ΟΥδίυ]. 
Ῥ- 46 15 λέγηται Ἡεϊηάοτί: λέγῃ ΒΤ, 584 ριιποῖίο 5ιργα ῃ ροϑβιίο 
νἱθαπι ᾿μαϊσανὶς Β, λέγῃς ΘιΔΠΡαυτὰ 16 παντάπασιν Β: παντά- 
σασι ΤΌ 20 ἀν ἀμεμνήσκεσϑαι, Β: ἀναμιμνήσκεσϑαι ΤΊ] λέγουσιν 
Β;: λέγουσι Τ 21 τύχωσιν Βὲ τύχωσε ΓΒ. 22. ἐσυθὴ ΒΤ; ἐσούϑη 
5.ΔΠΡάύτη 1 φασίν Β: φασί ΤΊ] νεῖθὰ “Ἰακωνικῷ --- καλοῦσιν Ἰῃίοτ- 
Ροϊαΐα 6556 νἱ αἴξ Ηδίπάοῦῦ. 23 ὄνομα Τ, 564 ο ροβὲ ν ἴῃ τᾶϑ5. | 
σοῦς ΒΤ; ΖΣόος ΝΑ ]ο ΚΟ Υα5 24 καλοῦσιν Β: καλοῦσι Τ' 
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, ς - ’ὔ σημαίνει ἢ σοφία, ὡς φερομένων τῶν ὄντων. χαὶ μὴν τό 
ς γε ἀγαϑόν, τοῦτο τῆς φύσεως πάσης τῷ ἀγαστῷ βούλεται 

41: 

τὸ ὄνομα ἐπιχεῖσϑαι. ἐπειδὴ γὰρ πορεύεται τὰ ὄντα, 
ἔνι μὲν ἄρ᾽ αὐτοῖς τάχος, ἔνι δὲ. βραδυτής. ἔστιν οὖν οὐ 
πᾶν τὸ ταχύ, ἀλλὰ τὶ αὐτοῦ ἀγαστόν. τοῦ ϑοοῦ ὃὲ τῷ 
ἀγαστῷ αὕτη ἡ ἐπωνυμία ἐστίν, τἀγαϑόν. 

ΧΧΥΠΙ. Διχαιοσύνη δέ, ὅτι μὲν ἐπὶ τῇ τοῦ δικαίου 
, -Ο ΞΡ , ,ὔ κν νΝ 

συνέσει τοῦτο χεῖται τὸ ὀνομα, ῥᾷάδιον συμβαλεῖν" αὐτὸ 
δὲ τὸ δίιαιον χαλεπόν. χαὶ γὰρ δὴ χαὶ ἔοιχε μέχρι μέν 
του δμολογεῖσϑαι παρὰ πολλῶν, ἔπειτα δὲ ἀμφισβητεῖ- 
σϑαι. ὅσοι γὰρ ἡγοῦνται τὸ πᾶν εἶναι ἐν πορείᾳ, τὸ μὲν 
πολὺ αὐτοῦ ὑπολαιιβάνουσιν τοιοῦτόν τι εἶναι, οἷον οὐδὲν 
ἄλλο ἢ χωρεῖν, διὰ δὲ τούτου παντὸς εἶναί τι διεξιόν, δὲ 
οὗ τιάντα τὰ γιγνόμενα γίγνεσϑαι" εἶναι δὲ τάχιστον τοῦτο 
χαὶ λεπτότατον. οὐ γὰρ ἂν δύνασϑαι ἄλλως διὰ τοῦ ἰόν- 
τος ἰέναι παντός, εἰ μὴ λεπτότατόν τε ἦν, ὥστε αὐτὸ 
μηδὲν στέγειν, χαὶ τάχιστον, ὥστε χρῆσϑαι ὥσπερ ἑστῶσι 
τοῖς ἄλλοις. ἐπεὶ δ᾽ οὖν ἐπιτροπεύει τὰ ἄλλα πάντα 
διαϊόν, τοῦτο τὸ ὄνομα ἐχλήϑη ὀρϑῶς δίχαιον, εὐστομίας 
ἕνεχα τὴν τοῦ χάτιπα δύναμιν προσλαβόν. μέχρι μὲν οὖν 
ἐνταῦϑα, ὃ νυνδὴ ἐλέγοιιεν, παρὰ πολλῶν ὁμολογεῖται 
τοῦτο εἶναι τὸ δίχαιον" ἐγὼ δέ, ὦ Ἑρμόγενες, ἅτε λιχτα- 
ρὴς ὧν περὶ αὐτοῦ, ταῦτα μὲν πάντα διαπέπυσμαι ἕν 
ἀπορρήτοις, ὅτι ταὐτὸ ἐστὶ τὸ δίχαιον καὶ τὸ αἴτιον --- 
δὲ ὃ γὰρ γίγνεταί «τιΐ, τοῦτ᾽ ἔστιν τὸ αἴτιον --- χαὶ Ζία 
χαλεῖν ἔφη τις τοῦτο ὀρϑῶς ἔχειν διὰ ταῦτα᾽ ἐπειδὰν δ᾽ 
ἠρέμα αὐτοὺς ἐπανερωτῶ ἀχούσας ταῦτα μηδὲν ἧττον, τί 
οὖν ποτὶ ἔστιν, ὦ ἄριστε, δίχαιον, εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει; 

5 ἀλλά τι ΒΤ [τοῦ ϑοοῦ Βαϊϊογ, οἷ. 422 Α: τοῦτο οὗ ΒΤ ὁ αὕτη 
Βί: αὐτὴ Τ᾽ | ἐστιν Β, ἐστὶ Τ,, ἐστι Ὁ ] τάγαϑὸν τανεῖα ΒΤ 9 μὲν 
τοῦ ΒΤ τι ἐν πορείᾳ Ἐ,, 5684 εἰ Θχ ΕἸ16Π4.; εὐπορία, Β, εὐπορίᾳ Τ' 
12 ὑπολαμβάνουσιν Β: ὑπολαιβάνουσι ΤΡ. 13 διεξιὸν Τ', 564 εξ 1ἢ 
ΓΑ5. δὲ οὐ ΒΤ: δι’ ὃ Ἡ]γβοῆῖσ [5 ἰόντος 1ῃ Τηδῖρ. γρ. 4: ὄντος 
ΘΙ: 17 μηδὲν Τ: μὴδὲ Β, οἵ, 28, 23 | ὥσπερ ἑστῶσι τοῖς ἄλλοις 
Β: ὥσπερ ἑστῶς τοῖς ἄλλοις Τ, γρ. καϑάπερ ἑστῶσι τοῖς ἄλλοις 
ἴῃ τηδῦρ. ἴ 19 δῖ δίκαιον ἀο]Θηάιττῃ δξ τὸ δύώκαιον 5ΟΥἹ] ΘΗ Δ ΠῚ 
6556 ρυίαν! ΗδΙμάοσ 20 κάππα Β:κῚῪῚ΄ 22 λιπαρὴς ὧν ΤΠ 
ΤΟΟΘη 551π|8ὰ ὑ: λεσαρήσων ΒΤ, οἷ, 45,1 24 ταὐτὸ Βυϊζ{ῃλδηῃ: 
τοῦτο ΒΊΤ, οἴ. Ῥῃαράοη. 152,1 25 διὸ ΒΤ | γίγνεταί τε [ΑΙ Δα: 
γίγνεται ΒΤ | ἐστιν Β, ἐστὶ Τ΄ [ 4ία Ἡοτηδηη δα [μιοϊδη. ἀ6 Ὠϊδβί. 
ΠΟΠΒΟΥ. Ρ.21: ἐδίᾳ ΒΤ, οἷ. (οβεΐ ναΐ. 1δςΐ. Ρ. 565, δεακὸν Βαςηδηπ 
27. ρέμα Ἵ δι πῷ ν᾿ ἀαίαχ ΒΒ; ΘΟΥΓ. ΒΡ, οἵ, 273 τὸ 28 ἐστιν Β, ἐστὶν 
ΤΊ δώκαιον ΒΤ: τὸ δίκαιον ΑΗΡῚ 
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δοχῶ τξ ἤδη μαχρότερα τοῦ προσήκοντος ἐρωτᾶν χαὶ 
ὑπὲρ τὰ ἐσχαμμένα ἄλλεσϑθαι. ἱκανῶς γάρ μέ φασι τιε- 
σπύσϑαι καὶ ἐπιχειροῦσιν, βουλόμενοι ἀττοτειμτελάναι με, 
ἄλλος ἄλλα ἤδη λέγειν, χαὶ οὐχέτι συμφωνοῦσιν. ὃ μὲν 
γὰρ τίς φησιν τοῦτο εἶναι δίκαιον, τὸν ἥλιον" τοῦτον γὰρ 
μόνον διαϊόντα χαὶ κάοντα ἐπιτροπεύειν τὰ ὄντα. ἐπει- 
δὰν οὖν τῳ λέγω αὐτὸ ἅσμενος ὡς χαλόν τι ἀχηχοώς, 
χαταγελᾷ μου οὗτος ἀχούσας καὶ ἐρωτᾷ, εἰ οὐδὲν δίκαιον 

οἶμαι εἶναι ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἡ πδιδὰν, ὁ ἥλιος δύῃ. 
λιπαροῦντος οὖν ἐμοῦ ὃ τι αὐ ἐχεῖνος λέγει αὐτό, τὸ σῦρ 
φησίν" τοῦτο δὲ οὐ ῥᾷάδιόν ἐστιν εἰδέναι" ὃ δὲ οὐκ αὐτὸ 
τὸ πῦρ φησίν, ἀλλ᾽ αὑτὸ τὸ ϑερμὸν τὸ ἐν τῷ πυρὶ ἐνόν. 
ὃ δὲ τούτων μὲν πάντων καταγελᾶν φησίν, εἶναι δὲ τὸ 
δέκαιον ὃ λέγει ἀναξαγόρας, γοῦν εἶναι τοῦτο" αὐτοχρά- 
τορα γὰρ αὐτὸν ὄντα χαὶ οὐδενὶ μεμιγμένον πάντα φησὶν 
αὐτὸν χοσιιεῖν τὰ πράγματα διὰ πάντων ἰόντα. ἐνταῦϑα 
δὴ ἐγώ, ὦ φίλε, πολὺ ἐν πλείονι ἀπορίᾳ εἰμὶ ἢ πρὶν 
ἐπιχειρῆσαι. μανϑάνειν περὶ τοῦ διχαίου, ὃ τί σιοτ᾽ ἔστιν. 
ἀλλ᾽ οὖν οὗπερ ἕγεχα ἐσχοπιοῦμεν, τό γε ὄνομα τοῦτο 
φαίνεται αὐτῷ διὰ ταῦτα χεῖσϑαι. 

ἘΡΜ. Φαίρνει μιοι, ὦ Σώχρατες, ταῦτα μὲν ἀχηχοέναι 

του χαὶ οὐχ αὐτοσχεδιάζειν. 
Σῷ. Τί δὲ τἀάλλα; 
ΕΡΜ. Οὐ πάνυ. 

ΧΧΎΪΙ. Σῶ. ἄκχουξ δή" ἴσως γὰρ ἂν σε καὶ τὰ 
ἐπίλοιπτα ἐξαπατήσαιμι, ὡς οὐκ ἀκηκοὼς λέγω. μετὰ 
γὰρ διχαιοσύνην τέ ἡμῖν λείπεται; ἀνδρείαν οἶμαι οὔπτω 

2 ἐσκαμμένα ΤΌν: ἐσκεμμένα ΒΝ [με φασὶ ΒΤ | πεπύσϑαι 
50 ῦρϑὶ Ν. Ὁ. Ρ. 58: πεπύσϑαι ἀκηκοέναι ΒΌΤ, τὸ δίκαιον ΒΈρΓα 
νοΥβα ΠῚ, Δα 6. ἃ 3 ἐπιχειροῦσιν Β: ἐπιχειροῦσι ΤΕ 4 οὐκἔτι Τ' 
5. γάρ τις ΒΤ φησὶν Β: φησὶ Τ΄] δίκαιον ΒΤ: τὸ δίκαιον οοάεχ αυ- 
αἰδηι5 44, ΡΓοΡανΐ ΗδιπάοΕ 6 κάοντα ΒΌΤ: ἀκούοντα ἃ] ὄντα 
ΒΟΤ: ὅλα ἃ ἐ τῷ ΤΡ: τῷ Β ἄσμενος Β: ἄσμενος Τ' 8 οὗτος 
ἀκούσας Β: οὗτος ὁ ἀκούσας Τ' 9 δύῃ Τ: δύνῃ Β, δἱ εἰ. ςορεξ 
τίν: ΙΘο- Ὁ. 785 Ὀ- 790. τὸ λέγει Β: λέγῃ Τ᾽ τῷ φηδίν Β: φησι Τ' 
αὐτὸ τὸ πῦρ ΒΤ: αὖ τὸ πῦρ ἨδΙΙΏΔηη 12 ἀλλ᾽ τανϑσδ ΒΤΊ αὐτὸ 
δηΐς τὸ ϑερμὸν Ἰποῖ δὶ: Ἡθυτηδηη 14 ᾧ λέγει Ἀναξαγόρας νοῦν 
εἶναι, ταὐτόν ΒΔαΠαΙη ΡΓΟΪΘΡΌΠΙ. δα Εὐτηγάεπη. Ρ. ΧΧΠῚ 18 ἐστίν 
ΒΤ τ9 ἐσκοποῦμεν ΒΊΓ: σκοποῦμεν σοάοχ (παϊδηιι5 44, ρΡΥΓΟΡ αν] 
ΗἸΓβοΠρ 51 ἀκηκοέν αὐ τοῦ Β, ἀκηκοέναί του ἢ 423 δὲ ΒΤ: δαὶ Ὀ 
27 ἀνδρείαν ΒΤ: ανδοίαν Ὁ, Θοἄο πη πο 48:2. 5.5} 8 [ουτηδτη ἀ ἀν- 
δρεία Ῥταβθθβηι ΒΤ, [ουπηατη ἀν 'δοία Ὁ 
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διήλθομεν. ἀδικία μὲν γὰρ δῆλον ὅτι ἐστὶν ὄντως ἐμπό- 
δισμα τοῦ διαϊόντος, ἀνδρεία δὲ σημαίνει, ὡς ἐν μάχῃ 
ἑττονομαξομένης τῆς ἀνδρείας" “μάχην δ᾽ εἶναι ἐν τῷ ὄντι, 
εἴστερ ῥεῖ, οὐχ ἄλλο τι ἢ τὴν ἐναντίαν δοήν" ἐὰν οὖν τις 
ἑξέλῃ τὸ δέλτα τοῦ ὀνόματος τῆς ἀνὸρείας, αὑτὸ μηνύει 
τὸ ἔργον τὸ ὄνομα ῃ ἀνρεία. δῆλον οὖν ὅτι οὐ σπτάσῃ ῥοῇ 
ἡ ἐναντία δοὴ ἀνδρεία ἐστίν, ἀλλὰ τῇ παρὰ τὸ δίχαιον 
δεούσῃ᾽ οὐ γὰρ ἂν ἐπηνεῖτο ἢ ἀνδρεία. καὶ τὸ ἄρρεν χαὶ 
ὃ ἀνὴρ ἐπὶ παραπλησίῳ τινὶ τούτῳ ἐστί, τῇ ἄνω ῥοῇ. 
γυνὴ δὲ γονή μοι φαίνεται βούλεσϑαι εἶναι. τὸ δὲ ϑῆλυ 
ἀπὸ τῆς ϑηλῆς τὶ φαίνεται ἐζεωνομάσϑαι" ἢ δὲ ϑηλὴ 
ἀρά γε, ὦ Ἑρμόγενες, ὅτι τεϑηλέναι ποιεῖ, ὥστστερ τὰ 
ἀρδόμενα; 

ἘΡΜ. “Ῥοιχέν 7, ὦ Σώκρατες. 

ΣῸ οὶ μὴν αὐτὸ γε τὸ ϑάλλειν τὴν αὔξην μοι δοχεῖ 
ἀπεικχάξειν. τὴν τῶν γέων, ὅτι ταχεῖα καὶ ἐξαιφνιδία ΟΥ̓ΧΞ 
γξται. οἱόνττερ οὖν μεμίμηται τῷ ὀνόματι, συναρμόσας 
ἀττὸ τοῦ ϑεῖν χαὶ ὅλλεσϑαι τὸ ὄνομα. ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἐπι- 
σχοττεῖς με ὥσπερ ἐχτὸς δρόμου φερόμενον, ἐπειδὰν λείου 
ἐπιλάβωμαι" λοιττὰ δὲ ἡμῖν ἔτι συχνά ἔστι τῶν δοχούν- 
των σπουδαίων εἶναι. 

ἘΡΜ. ἀληϑὴ λέγεις. 
ΣΩ, Ὧν γ᾽ ἔστιν ἕν χαὶ τέχνην ἰδεῖν, ὅ τί ποτε βούλε- 

ται εἶναι. 
ΕΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Σῶ. Οὐχοῦν τοῦτό γε ἕξιν γοῦ σημαίνει, τὸ μὲν ταῦ 

ἀφελόντι, ἐμβαλόντι δὲ οὐ μεταξὺ τοῦ χῖ καὶ τοῦ νῦ χαὶ 
κτοῦ νῦ χαὶ τοῦ ἤτα; 

τὸ γυνὴ --- εἶναι Ἐλπι56}. ΡΥΔΘΡΑΓ. Ἔνδηρ. 1, 6 (νοὶ. 2 Ρ. 13 Πιηάοσῇ) 

τ ὃ τί ἐστιν Β| ὄντως ἘΠ: ὄντος ΒΤ, οἴ. ῬῃδΘάοη.101,123 5 δέλτα 

Β: δ Τ 6 ἀνρεία Τ: ἀνδρεία Β, ἀνδρία Ῥ, ἀνρία τῇ ΤΆΔΕ. ῬὈ γέστιν 
Β φάνω οὐπὴ ΒΤ οοπδβίδηϊου βουῖρϑβὶ αἴ κάτω, πόρρω Α].: ἄνῳ Ῥ, 
μῆς ἐουπηαπλ ργορανὶ [756 ΠῸΥ ἴῃ ΕἼΘΟΪΚΕΙ5. ΔΠΠ8]. νΟ]. ΟΙ (86) 
Ὁ. ΈΟΟΙ: 22}1 11τι Β, τέ: τοι Ἠεϊπηάοζῇ, αἱ οἵ. ῬΏδβαΥ. Ρ. 
258 Ὁ Εὐτηγάεπι. Ρ- 295 ὦ γΑμθη ΖΘ. ΞΟΠ: Ἰς ὄβιδτν. αγιηη. νοὶ]. 
19 (1868) Ρ..2.-  τ2ράβΒι 14 ἔοικέν Β: ἔοικέ ΤΌΘ τ6 ἐξαιφνι- 
δία Τ εἴ αἱ νιάείατ Ὁ: ἐξαιφνίδια τ δὲ πἰ νἱάθίαγ Β 20 ἐστι ςοάθχ 
Οπαϊδηι5 44: οτη. Εὶ, ἐπὶ ΒΤ, 1άδπι ν᾿ τ1ππ| ἴῃ Β γασαγγι ΡΏ1]16Ό. 140, 
16, 1ῃ. 8115 σοαϊοῖθιις ΟΒΑΥΠΙ. 327,19 337,17 ΒεΙΚΟΥ 23 ἐστιν Β, 

ἐστ» 20 ταν Β,ΤῚ 27 δὲ οὐ.Β: δὲ ο ἩΡΤΡ, δὲ τὸ ο Ὁ, αἱ οἴ. 

417 Β τοῦ χῖ καὶ τοῦ νῦ καὶ τοῦ τα Β, τοῦ χὶ καὶ τοῦ ν καὶ τοῦ ἡ 1, 
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ἘΡΜ. Καὶ μάλα 7 γλίσχρως, ὦ ὖ Σώχρατες. 
Σῶ. Ὁ μακάριε, οὐχ οἶσϑ' ὅτι τὰ τιρῶτα ὀνόματα τε-- 

ϑέντα καταχέχωσται ἤδη ὑπὸ τῶν βουλομένων τραγῳδεῖν 
αὐτά, περιτιϑέντων γράμματα καὶ ἐξαιρούντων εὐστομίας 
ἕγεχα χαὶ πανταχῇ στρεφόντων, καὶ ὑπὸ καλλωπισμοῦ 
χαὶ ὑπὸ χρόνου. ἐπεὶ ἔν τῷ κατόπτρῳ οὐ δοχεῖ ἄτοπον 
εἶναι τὸ ἐμιβεβλῆσϑαι τὸ δῶ; ἀλλὰ τοιαῦτα οἶμαι ττοιοῦ- 
σιν οἱ τῆς μὲν ἀληϑείας οὐδὲν φροντίζοντες, τὸ δὲ στόμα 
πλάττοντες, ὥστ᾽ ἐπεμβάλλοντες πολλὰ ἐπὶ τὰ πρῶτα 
ὀνόματα τελευτῶντες ποιοῦσιν μηδ᾽ ἂν ἕνα ἀνϑρώπων 
συνεῖναι ὃ τέ 7τοτε βούλεται [τὸ ὄνομα]" ὥσπερ χαὶ τὴν 
σφίγγα ἀντὶ φιχὸς σφίγγα καλοῦσιν, χαὶ ἄλλα πολλά. 

ἘΡΜ. Ταῦτα μὲν ἔστιν οὕτως, ὦ ὦ Σώχρατες. 

ΣΩ, Εἰ δ᾽ αὐ τις ἐάσει καὶ ἐντιϑέναι καὶ ἐξαιρεῖν 
ἅττ᾽ ἂν βούληταί τις εἰς τὰ ὀνόματα, ττολλὴ εὐπορία 
ἔσται καὶ πᾶν ἂν παντί τις ὄνομα πράγματι προσαρμό- 
σειξν. 

ἘΕΡΜ. ληϑῆ λέγεις. 
ΣΩ. “ληϑῆ μέντοι. ἀλλὰ τὸ μέτριον οἶμαι δεῖ φυ- 

λάττειν χαὶ τὸ εἰχὸς σὲ τὸν σοφὸν ἐπιστάτην. 
ἘΡΜ. Δουλοίμην ἂν. 
ΧΧΙΧ, Σῳ. Καὶ ἐγώ σοι συμβούλομαι, ὦ Ἑρμόγε- 

γες. ἀλλὰ μὴ λίαν, ὦ δαιμόνιξ, ἀχριβολογοῦ, μή, μὲ ἄἃττο-- 

γυιώσης μένεος. ἔρχομαι γὰρ ἐττὶ τὴν χορυφὴν ὧν εἴρηχα, 

23 1]. 6, 265 μή μ᾽ ἀπογυιώσῃς, μένεος δ᾽ ἀλκῆς τε λάϑωμαι, οἴ. Οοθεῖ 
ΤῊΠΘΠΊΟΒ. νΟἱΪ. 3 (1875) Ρ-. 362 (πιῖ50. ΟΥ̓. Ρ. 352) 

τοῦ νῦ καὶ ΔαᾺ. δίερπαπιιβ, τοῦ χ καὶ ἀα]εν! Ηδιηοτίΐ, τοῦ χί καὶ 
τοῦ νῦ καὶ μεταξὺ τοῦ νῦ καὶ τοῦ ἦτα Αἄδηῃ Ο05. οΥἹΐ, ἴῃ Ῥ]αἴοηΙ5 
(γδίν]τὴ Ρ..12 

4 περιτιϑέντων ΒΤ : προστιϑέντων ΝΑΌΘΥ σοτητγη. 1] Ρ. 74 ςΟ]]. 
54,16 75»1 5 πανταχῇ τόνεῖὰα ΒΊ 6 ἐπεὶ ΒΤ: ἐπεὶ καὶ ΔΗΡΙ] 

δοκεῖ Β: δοκεῖ σοι Τ᾽ γῥω Β:ΟΤ' 10 ποιοῦσιν Β: ποιοῦσι Τὶ] 
ἀνϑρώπων ΤΡ: ἀνϑοωπον Β 11 τὸ ὄνοιια ΒΤ, νεῦρα 1πο] 5]: 
τὰ ὀνόματα ζςοἄδχ Ῥαγβίπιιβ 1813; ρτοθανὶς Ἡ τς ἢϊρ 12 φικὸς 
οοάδχ Ῥαγίβιπιιβ 1813, ρυόθανι ΝΑΡΘΥ σοιητη. ΠΡ. 76 ςΐ. Ηε- 
510. [πΠβοροη. νβ5. 326 ϑοῃόσηδηῃ: σφιγγὸς ΒΑΗ, φιγὸς Τ, φιγ- 
γὸς Ῥοί, σφιγὸς αἰΐετα Ἰἰογὰ γ Ῥαηοίο ποίδϊα ξροὶξ Ὁ, δἰϊατ 1Π 
ΤηΔΥρ. δαα. Ὁ Ι σφίγγα ΒΡΤᾺ: φίγγα Ἡ, σφίγγα α, 5ε4 σ οἱ 77, εχ 
εἰηθηά. | καλοῦσι Β: καλοῦσι ΓΤ 13 μὲν ἐστιν ΒΤ τὴν τι5 "Ὁ]} 
ἐξαιρεῖν Β΄: ἐξαίρειν» Τ,, οἴ. 5΄Τ116 νττὰτῇ Τ παδείεί. Ῥ.194,τ4 ΒΕΚΚΕΓ 
10 εἰς τὰ ὀνόματα ἀε]δνὶς ΗΠ] γβοῆὶσ 16 προσαρμόσειεν Β: προσαρ- 
μόσειε Ὦ 22 ἐγὼ σοὶ Β} συμβούλομαι Ὁ: ξυμιβούλομαι ἢν, 25. «ζὲ 
ἀπογυιώσης 6Χ εἸγε6η4. Τὶ με ἀπογυιώσης Β, με ἀπογυώσῃς Ἴ, οἴ. 
ψ1 ΤῈ 

Ῥώαζο τοῖ, 17, 4 
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ἐπειδὰν μετὰ τέχνην μηχανὴν ἐπισχεψώμεϑα. μηχανὴ 
γάρ μοι δοχεῖ τοῦ ἄνειν ἐπὶ πολὺ σημεῖον εἶναι" τὸ γὰρ 
μῆκός σῶως τὸ πολὺ σημαίνει" ἐξ ἀμφοῖν οὖν τούτοιν 
σύγχειται, μήχους τε χαὶ τοῦ ἄνειν, τὸ ὄνομα ἡ μηχανή. 
ἀλλ᾽ ὅπερ γυνδὴ εἶπον, ἐπεὶ τὴν κορυφὴν δεῖ τῶν εἰρηκιέ- 
γων ἐλϑεῖν" ἀρετὴ γὰρ χαὶ χαχία ὃ τι βούλεται τὰ ὀνό- 
ματα ζητητέα. τὸ μὲν οὖν ἕτερον οὔτω καϑορῶ, τὸ δ᾽ 
ἕτερον δοχεῖ μοι κατάδηλον. εἶναι. συμφωνεῖ “γὰρ τοῖς 
ἔμστροσϑεν. πᾶσιν. ἅτε γὰρ ἰόντων τῶν πραγμάτων, γᾶν 
τὸ καχῶς ἰὸν χαχία ἂν εἴη" τοῦτο δὲ ὅταν ἐν τυυχῇ ῇ; τὸ 
χαχῶς ἰέναι ἐπὶ τὰ πράγματα, μάλιστα τὴν τοῦ ὅλου 
ἐπωνυμίαν ἔχει τῆς καχίας. τὸ δὲ καχῶς ἰέναι ὃ τί ποτ᾽ 
ἔστιν, δοχεῖ μοι δηλοῦν καὶ ἐν τῇ δειλίᾳ, ὃ οὕπω διήλϑο- 
μὲν ἀλλ᾽ ὑττερέβημεν, δέον αὐτὸ μετὰ τὴν ἀνδρείαν σχέ- 
ψασϑαι' δοχοῦμεν δέ μοι χαὶ ἄλλα πολλὰ ὑπερβεβηχέ- 
γαι. ἢ δ᾽ οὖν δειλία τῆς ψυχῆς σημαίνει δεσμὸν, εἶναι 
ἰσχυρόν᾽ τὸ γὰρ λίαν ἰσχύς τς ἐστιν" δεσμὸς οὖν ὃ λίαν 
καὶ ὃ μέγιστος τῆς ψυχῆς ἧ δειλία ἂν ἴη" ὥστστερ γε χαὶ 
Σ ἀπορία καχόν, χαὶ πᾶν, ὡς ἔοικεν, ὃ τι ἂν ἐμποδὼν ἢ 
τῷ ἰέναι χαὶ πορεύεσϑαι. τοῦτ᾽ οὖν φαίνεται τὸ χαχῶς 
ἰέναι δηλοῦν, τὸ ἰσχομένως τε καὶ ἑμποδιζομένως στο- 
ὀεύεσϑαι, ὃ δὴ ψυχὴ ὅταν ἔχῃ, κακίας μεστὴ γίγνεται. εἰ 
δ᾽ ἐπὶ τοιούτοις ἡ καχία ἐστὶν τοὔνομια, τοὐναντίον τού-- 
του ἢ ἀρετὴ ἂν εἴη, σημαῖνον πρῶτον μὲν εὐττορίαν, 
ἔγχεξιτα δὲ λελυμένην τὴν ῥοὴν τῆς “ἀγαϑῆς ινυχῆς εἶναι 
ἀεί, ὥστε τὸ ἀσχέτως χαὶ τὸ ἀχωλύτως ἀεὶ δέον ἐπωνυ- 

2 ἄνειν Β οἱ βἰαίίπι: ἀνεῖν Τ᾽ εἴ βίδεπ { ἐπιπολὺ Β 3 πως 
ςοάδχ ῬδΙΊΒΊΠι15 1813, ρΓοΡανὶ Ηδηδηη: πρὸς ΒΤ, Πυ15 ΕΥΓΟΙῚ5 
4118. ΘΧΘΙΏΡΙα σαπί [,γ5. 128, 18 ΡΟ]. 266,1 Βεκίκοῦ, 4 σύγκειται 
ΒΊ; ξυγχειται. Ὁ Ὁ νυνδὴ ξοάεχ Ῥαυίϑίηιιβ 1811: δὴ νῦν ΒΤ, δἵ οἵ. 
Ῥμαβάοηῃ. 93; 23 ὃ συμφωνεῖ ΒΤ: ξυμφωνεῖ Ὁ 12 πότ᾽ ἐστιν 
Β, ποτ᾽ ἐστὶ Τ᾿ 14 ἀνδρείαν ΒΤ: ἀνδρίαν Ὁ τ7 ἐστιν Β: ἐστι Τ' 
τὰ ὥσπέρ γεΒ τ9 κακὸν ΤΌ: κακῶν Β, οἴ. 49, το [ ἐμποδῶν ΒΤ 
ῃ Τ: εἴη Ἔ, οἷ, Ῥμαβάοη. 139,4( “οἰέναι Ὁ: εἶναι ΒΥ 21 ἰσχομέ- 
νωβ τε Τ, ἴῃ τῆδτρ. Ὁ: ἴσχομαι ὥστε Β] ἐκποδιζομένως ΒΊ,, 584 μὲ 
ΒΌΡΓΑ κ ΠῚ, ΤΩΣ 7 ΠΣ τὰ ΠΑΡ. Ὁ: δ᾽ ἡ ψυχὴ: Β | κακίας Ἡ: 
κακία ΒΗ, κακίᾳ ΡΤ 20 ἐστ, 5. Ἔὐτν τ 25 ἔπειτα δὲ ΒΤ: 
ἔπειτα ςοᾶοχ Ῥαγβίπιϑβ 1813, ῬτΟΡανιὶ ΒΕ Κού, δἵ ἔπειτα δὲ ροϑ 
πρῶτον μὲν ΥΕΟΡΟΙΪΓΟΥ δἰ] ηὶ ΙΒοο. 17, 17 17; 40 ΧΕΠΟΡΉἢ. ΟὙΤΟΡ. 
7, 2, 24 Ἰ)οτηοβίῃ. 22, 17 39, 5 48, 6 55, 2 οἴ. αΠμάδηίζ Ἰπάϊςοα5 δά 
Τετηοβίῃ. 5. ν. μὲν Ρ. 253, Ηεπάηη δά Ῥμδθάοη. 86 Καὶ ῥοὴν 
ΒΌΤ: γρ. καὶ ῥοπὴν ἃ 26 ἀεὶ Β: δεῖ ΤΊ ὥστε ΒΤ: ὥστε εἶ 
ἩΘΙΠΊΔΠΠ 
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μίαν εἴληφεν, ὡς ἔοικε, τοῦτο τοὔνομα" ὀρϑῶς μὲν ἔχει 
ἀειρείτην χαλεῖν᾽ ἴσως δὲ αἱρετὴν λέγει, ὡς οὔσης ταύτης 
τῆς ἕξεως αἱρετωτάτης" συγχεχρότηται δὲ χαὶ χαλεῖται 
ἀρετή. χαὶ ἴσως με αὐ φήσεις πλάττειν" ἐγὼ δέ φημι, 
εἴτεερ ὃ ἔμττροσϑεν εἶσιον ὀρϑῶς ἔχει, ἢ καχία, χαὶ τοῦτο 
τὸ ὄνομα τὴν ἀρετὴν ὀρϑῶς ἔχειν. 

ΕΡΜ. Τὸ δὲ ὁ καχόν, δὲ οὗ πολλὰ τῶν ἔμτιροσϑεν 
εἴρηχας, τί ἂν νοοῖ τοὔνομα; 

ΣΩ, ἀϊτοπόν τι νὴ Δία ἔμοιγε δοχεῖ χαὶ χαλεπὸν συιι-- 
βαλεῖν. ἐπάγω οὖν καὶ τούτῳ ἐχείνην τὴν μηχανήν. 

ΕΡΜ. Ποίαν ταύτην; 

ΣΩ, Τὴν τοῦ βαρβαριχόν τι χαὶ τοῦτο φάναι εἶναι. 
ΕΡΜ. Καὶ ἔοιχάς γε ὀρϑῶς λέγοντι. ἀλλ᾽ εἰ δοχεῖ, 

ταῦτα μὲν ἐῶμεν, τὸ δὲ καλὸν καὶ τὸ αἰσχρὸν πειρώμεϑα 
ἰδεῖν, ττῇ εὐλόγως ἔχει. 

ΣΩ, Τὸ μὲν τοίνυν αἰσχρὸν χαὶ δὴ κατάδηλόν μοι φαί- 
νεται, ὁ γοεῖ᾽ καὶ τοῦτο γὰρ τοῖς ἔμσεροσϑεν διολογεῖται. 
τὸ γὰρ ἐμτοδίζον χαὶ ἴσχον τῆς ῥοῆς τὰ ὄντα λοιδορεῖν 
μοι φαίνεται διὰ παντὸς ὃ τὰ ὀνόματα τιϑείς, καὶ γῦν 

410 

τῷ ἀεὶ ἴσχοντι τὸν δοῦν τοῦτο τὸ ὄνομα ἔϑετο «τοῦ ἄει- 
σχοροῦν᾽" νῦν δὲ συγχροτήσαντες αἰσχρον καλοῦσιν. 

ΕΡΜ. Τί δὲ τὸ καλόν; 
ΣΩ. Τοῦτο χαλεττώτερον κατανοῆσαι. χαίτοι λέγω, εἴ 

γε αὐτὸ ἁρμονίᾳ μόνον χαὶ μήχει τοῦ οὐ παρῆχται. 
ΕΡΜ. Πῶς δή; 

ΣΩ, Τῆς διανοίας τις ἔοιχεν ἐπωνυμία εἶναι τοῦτο τὸ 
ὄνομα. 

ΕΡΜ. Πῶς λέγεις; 
ΣΩ, Φέρε, τί οἴει σὺ εἶναι τὸ αἴτιον χληϑῆναι ἑἕχάστῳ 

τῶν ὄντων; ἀρ᾽ οὐχ ἐκεῖνο τὸ τὰ ὀνόματα ϑέμενον; 

ι: ὀρϑῶς μὲν ΒΤ: ὀρϑῶς μὲν οὖν τῆᾶτιι τοδὶ οοάεχ (οἱβ5- 
ΠΙπἰαηι5 τος, ὃ ὀρϑῶς μὲν Ἠεϊηδοτῇ 3 ἕξεως Β: λέξεως Τ΄ | συγ- 
κεκρότηται ΒΤ: ξυγκεκρότηται Ὀ 4 δὲ φημὶ Β οτι ΒΤ: ὑπὸ τε 
ΝΑΡΒεΥ σοπΊπι. Π Ῥυ 77 61]: οερς 493 ( ῬΒδβαγ. 242 Ὁ | δία ΒΤ | 
συμβαλεῖν ΒΎ : ξυμβαλεῖν Ὁ τὸ τούτω ΕΧ τοῦτο ἔξο Τὸ 12 φάναε 
Ῥ: φᾶναι ΤῸ 14 καλὸν καὶ Β: καλόν τε καὶ Τ', οἵ, 41, 24 42,5} 
τὸ αἰσχρὸν ΒΤΡ: αἰσχρὸν ΔΗΡ 20 τοῦτο τὸ ὄνομα Του τα ΠΣ] 
τὸ ἀεισχοροῦν ΗἩεϊπάοτῇ: ἀεισχόρρουν Β, ἀεισχοροῦν Τ' 21 καλοῦ-- 
σιν τενοῖα ΒΊ,, 564 ε ἴῃ γὰ58. Τ' ΣΣΣ ΒΠ δαὶ ΤᾺ 23 λέγω. εἴ γε 
ΒΟΥρΡΘ1: λέγεὶ γε Β.Ί, λέγουσί γε ΠΗΡα, τοῖς λέγουσί γε Βαζηδηη, 
ὀλίγῃ γε Ηοτμπδηη;, λεὲγέ γ᾽ εἰ ΒΑΑΠΑΠῚ 'Ρτοϊβρόπη. δά Εὐτπγάσηι. 
Ῥ. ΧΧΙῚ 424 τοῦ οὔ 1): τοῦ οὗ Β, τὸ ο ΑΗΡΊ, τοῦ ο θά 476 τίς 
ΘΒ. 29 κληϑῆναι ΒΤ: κληϑῆναί τι ΘΕΔΠΡαιπι, 
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ἘΡΜ. Πάντως που. 
Σες. Οὐχοῦν διάνοια ἂν εἴη τοῦτο ἤτοι ϑεῶν ἡ ̓  ἀνϑρώ-- 

σων ἢ ἀμφότερα; 
ἘΕΡΜ. Ναί. 

Σῷ. Οὐχοῦν τὸ χαλέσαν τὰ πράγματα χαὶ τὸ χαλοῦν 
ταὐτόν ἔστιν τοῦτο, διάνοια; 

ἘΡΜ. Φαίνεται. 

Σῷ, Οὐχοῦν χαὶ ὅσα μὲν ἂν νοῦς τε χαὶ διάνοια ἐργά- 
σηται, ταῦτά ἔστι τὰ ἐπαινετά, ἃ δὲ μή, ψεχτά; 

ΕΡΜ. Πάνυ γε. 
ΣΩῷ, Τὸ οὖν ἰατριχὸν ἰατρικὰ ἐργάζεται χαὶ τὸ τεχτο- 

γιχὸν τεχτονιχά; ἢ πῶς λέγεις; 
ΕΡΜ. Οὕτως ἔγωγε. 
Σῷ, Καὶ τὸ καλὸν ἄρα χαλά; 
ἘΡΜ. 4):εῖ γέ τοι. 
Σῷ, Ἔστι δέ γε τοῦτο, ὥς φαμεν, διάνοια; 
ἘΡΜ. Πάνυ γε. 
ΣΩ, Ὀρϑῶς ἄρα φρονήσεως αὕτῃ ἡ ἐπωνυμία ἐστὶν 

τὸ καλὸν τῆς τὰ τοιαῦτα ἀπεργαζομένης, ἃ δὴ καλὰ φά- 
σχοντὲς εἶναι ἀσπαζόμεϑα. 

ΕΡΜ. Φαίνεται. 
ΧΧΧ, Σω. Τί οὖν ἔτι ἡμῖν λοιπὸν τῶν τοιούτων; 
ΕΡΜ. Ταῦτα τὰ περὶ τὸ ἀγαϑόν τε χαὶ χαλόν, ξυμι-- 

φέροντά τε χαὶ λυσιτελοῦντα χαὶ ὠφέλιμα χαὶ χερδαλέα, 
χαὶ τἀναντία τούτων. 

ΣΩ, Οὐχοῦν τὸ μὲν ξυμφέρον ἤδη που κἂν σὺ εὕροις 
ἐχ τῶν πρότερον ἐπισχοττῶν" τῆς γὰρ ἐττιστήμης ἀδελ- 
φόν τι φαίνεται. οὐδὲν γὰρ ἄλλο δηλοῖ ἢ τὴν ἅμα φο- 
ρὰν τῆς ψυχῆς μετὰ τῶν πραγμάτων, χαὶ τὰ ὑπὸ τοῦ 

1 που ΒΤ: δὴ που σοάδχ Ῥαγίϑίπιιβ 1813, ρτόρανι Η]τβοἢρ, 
πΐ οἷν εἰ6 ΤΡ: 1.258 ( αἱ: ..2 ἀμφότερα Β: ἀμφοτέρων Τ, «αἵ οἵ. 
46 τερ. Ν 460 Β δὶ. 5 τὸ καλέσαν τὰ πράγματα καὶ τὸ καλοῦν 
1. ς. ΒαάΠαπι: τὸ καλέσαν τὰ πράγματα καὶ τὸ καλὸν ΒΤ, τὸ καλοῦν 
τὰ πράγματα καὶ τὸ καλὸν ϑίθρμδηιβ 6 ἐστιν 1, ἐστι (Β) ἃ 
9 τὰ ἐπαινετὰ ΒΤ: ἐπαινετὰ Τ!γβομῖς [ ἃ Ἡεἰπαοτί: τὰ ΒΤ, οἴ. 
ῬΠαΘΘΌΠ. 122; 16 125: 7 1 16 ὡς φαμὲν ΒΤ 18 ἐστὶν 
Β: ἐστὲ ΤΌ 19 τὰ τοιαῦτα Β: τοιαῦτα Τ' 22 ἔτι ἡμῖν Β: ἡμῖν 
ἐτὶ Τ' 23 ξυμφέροντά Β: συμφεροντά Τ' 26 ξυμφέρον» Β: συμι- 
φέρον Τ ποῦ ΤΊ κἂν Τ: καὶ Β, οἵ. ΕΠΓΒΥΡΏτΟΗΙ. 13, 21 | εἴροις Β: 
εὕρῃς Τ, 564 οἐ Βιρτα ῃ δά. 27 πρότερον Τ: προτέρων Β] 
ἐπισκοπῶν Β: σκοπῶν 1, οἷ. 78, 8 19; 22 
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τοιούτου πραττόμενα συμφέροντά τε χαὶ σύμφορα κχεχλῆ- 
σϑαι ἀπὸ τοῦ συμττεριφέρεσϑαι ἔοικε, τὸ δέ γε κερδαλέον 
ἀπὸ τοῦ χέρδους. χέρδος δὲ νῦ ἀντὶ τοῦ δέλτα ἀποδι- 
δόντι ἐς τὸ ὄνομα δηλοῖ ὃ βούλεται" τὸ γὰρ ἀγαϑὸν κατ᾽ 
ἄλλον τρόπον ὀνομάζει. ὅτι γὰρ χεράννυται ἐς πάντα 
διεξιόν, ταύτην αὐτοῦ τὴν δύναμιν ἐπονομάζων ἔϑετο 
τοὔνομα" δέλτα δ᾽ ἐνθεὶς ἀντὶ τοῦ νῦ κέρδος ἐφϑέγξατο. 

ΕΡΜ. «“7Τυσιτελοῦν δὲ τί δή; 
Σῷ. Ἔοιχεν, ὦ Ἑρμόγενες, οὐχὶ καϑάπερ οἱ κάπηλοι 

αὐτῷ χρῶνται, ἐὰν τὸ ἀνάλωμα ἀπολύῃ, οὐ ταύτῃ λέ- 
γειν μοι δοχεῖ τὸ λυσιτελοῦν, ἀλλ᾽ ὅτι τάχιστον ὃν τοῦ 
ὄντος ἵστασϑαι οὐκ ἐᾷ τὰ πράγματα, οὐδὲ τέλος λα- 
βοῦσαν τὴν φορὰν τοῦ φέρεσϑαι στῆναί τε καὶ τταύσα- 

2 ὁ τ τὶ ΄ .ϑὃ ὦ γ 2 -" , 3 , 

σϑαι, ἀλλ ἀεὶ λύει αὑτῆς ἂν τι ἐπιχειρῇ τέλος ἐγγίγνε-- 
σϑαι, καὶ παρέχει ἄπαυστον καὶ ἀϑάνατον αὐτήν, ταύτῃ 
μοι δοχεῖ ἐπιφημίσαι τὸ ἀγαϑὸν λυσιτελοῦν" τὸ γὰρ τῆς 
φορᾶς λύον τὸ τέλος λυσιτελοῦν [καλέσαι]. ὠφέλιμον δέ, 
ξενιχὸν τοὔνομα, ᾧ καὶ Ὅμηρος ττολλαχοῦ χέχρηται, τῷ 
ὀφέλλειν" ἔστι δὲ τοῦτο τοῦ αὔξειν καὶ κ πτοιεῖν ἐπτωνυμία. 

ΧΧΧΙ. ἘΡΜ. Τὰ δὲ δὴ τούτων ἐναντία 7τῶς ἔχει 
ἡμῖν; 

ΣΩ, Ὅσα μὲν ἀπόφησιν αὐτῶν, ὡς γέ μοι δοχεῖ, οὐδὲν 
δεῖ ταῦτα διεξιέναι. 

ΕΡΜ. Ποῖα ταῦτα; 

ΣΩ. ἀσύμφορον καὶ ἀνωφελὲς καὶ ἀλυσιτελὲς καὶ 
ἀχερδές. 

ΕΡΜ. ἀληϑῆ λέγεις. 
ΣΩ, ἄλλὰ βλαβερόν γε καὶ ζημιῶδες; 

το ὀφέλλει Ήσοηι. 1]. 3, 62 

1 σύμφορα Β: συμφορὰ ΤΊ κεκλῆσϑαι ἀπὸ τοῦ συμπεριφέρεσϑαε 
ἔοικε Τ᾽ οἴ. δίπα!εη Ρ. 6ο: κεκλῆσϑαι ἀπὸ τοῦ συμπεριφέρεσϑαι Β, 
κέκληται ἀπὸ τοῦ συμπεριφέρεσϑαι. Ἥορμ. Ἔοικε 5. ΠΡ αι ΠῚ, ΠΟΙ Θἢ 
ἩδεΙτορ η15 δηΐα ἔοικε ἀθ]ανι δας 5ρε6ς. οΥἹ. Ρ. 83 323.»»νῦ Β: 
ν» ΤΊ δέλτα Β: ὃ ΤΊ ἀποδιδόντι ΒΤ: ἀποδόντι Ἠ]γΘΟἢΙ 7. δέλτα 

δ᾽ ΒΕκΚοΥ: δέλτα Β, δ Τ, δέλτα δὲ ἩφΙηάοτ! νῦ Β: »Τ 17 κα- 
λέσαι αἰροία δΔἀ ἐπιφημίσαι ΔἀΒοΥΙρίιΠ) ᾿ΠΟ] 1151 οἷ, 23, 19; ΘΠ ΠΠΤΙΑΤΙ 
{ούτὴδ θϑί βδδθπη ἂς 4διο αὶ 18 ᾧ ἀοΙανιῖ (ογηδγῖι5 βοορ.. Ρ. 20 
19 ὀφέλλει»ν Β: ὠφελεῖν Τὶ [ αὔξειν ΤΡΑ; αὐξεῖν ΒΌ [| ποιεῖν ΒΤ, 
δΔηΐς ποιεῖν δου ηδπλ πα ]σανὶ; πλέον» ποιεῖν ΟΥ̓́Θ], πιαίνειν ν6] 
πίονα ποιεῖν Ἡεϊηάο 22 γέ μοι ΒΤ: γ᾽ ἐμοὶ ΒΕΚΙκοΥ, δἱ οἴ, Ευ- 
ἘΠΥΡἤτοη. 18, 18 ΔΡοΪορ. 27, 12 Ῥῃδβάοῃ. 95, 24 25 ἀσύμφορον 
ΒΊ: ἀξύμφορον Ὁ 
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ἘΡΜ. Ναί. 
ΣΟ αὶ πὸ μεν ψὲ βλαβερὸν τὸ βλάπτον τὸν δοῦν 

εἶναι λέγει" τὸ δὲ βλάπτον αὖ σημαίνει βουλόμενον ἅπ’- 
τειν᾿ τὸ δὲ ἅπτειν χαὶ δεῖν ταὐτόν ἐστι, τοῦτο δὲ παντα- 
χοῦ ψέγει. τὸ βουλόμενον οὖν ἅπτειν δοῦν ὀρϑότατα 
μὲν ἂν εἴη βουλαπτεροῦν, χκαλλωπισϑὲν δὲ χαλεῖσϑαί μοι 
φαίνεται βλαβερόν. : 

ἘΡΜ. Ποιχίλα γέ σοι, ὦ Σώχρατες, ἐκβαίνει. τὰ ὀνό- 
ματα. καὶ γὰρ νῦν μοι ἔδοξας ὥσπερ τοῦ τῆς ϑηνάας 
γόμου τιρροαύλιον στομαυλῆσαι, τοῦτο τὸ ὄνομα τιροξιτὼν 
τὸ βουλαπτεροῦν. 

ΣΩ, Οὐχ ἔγωγε, ὦ Ἑρμόγενες, αἴτιος, ἀλλ᾽ οἱ ϑέμενοι 
τὸ ὃνομα. 

ΕΡΜ. “ληϑῆ λέγεις" ἀλλὰ δὴ τὸ ζημεῶδες τί ἂν εἴη; 
Σῶ. Τί δ᾽ ἂν εἴη ποτὲ ξημιῶδες; ϑέασαι, ὦ Ἑρμό- 

γενες, ὡς ἐγὼ ἀληϑῆ λέγω λέγων, ὅτι περοστιϑέντες γράμ- 
ματα καὶ ξξαιροῦντες σφόδρα ἀλλοιοῦσι τὰς τῶν ὀνομά- 
των διανοίας, οὕτως ὥστε σμιχρὰ πάνυ τταραστρέφοντες 
ἐνίοτε τἀναντία ποιεῖν σημαίνειν" οἷον χαὶ ἐν τῷ δέοντι" 
ἐνενόησα γὰρ αὐτὸ χαὶ ἀνεμνήσϑην ἄρτι ἀττὸ τοῦδε, 
ἔμελλόν σοι ἐρεῖν, ὅτι ἣ μὲν νέα φωνὴ ἡμῖν ἢ καλὴ αὕτη 
καὶ τοὐναντίον τεεριέτρειψε μηνύειν τὸ δέον χαὶ τὸ ζημιῶ- 
δες, ἀφανίζουσα ὃ τι νοεῖ, Υ δὲ παλαιὰ ἀμφότερον δηλοῖ 
ὃ βούλεται τοὔνομα. 

ΕΡΜ. Πῶς λέγεις; 
ΣΟ, γώ σοι ἐρῶ. οἶσθα ὅτι οἱ παλαιοὶ οἱ ἡμέτε- 

ροι τῷ ἰῶτα καὶ τῷ δέλτα εὖ μάλα ἐχρῶντο, χαὶ οὐχ 
ἥκιστα αἱ γυναῖκες, αἵγτερ μάλιστα τὴν ἀρχαίαν φωνὴν 
σῴζουσι. γῦν δὲ ἀντὶ μὲν τοῦ ἰῶτα ἡ εἶ ἢ ἢτα μετα- 
στρέφουσιν, ἀντὶ δὲ τοῦ δέλτα ζῆτα, ὡς δὲ μεγαλοττρε- 
πέστερα ὄντα. 

ἘΡΜ. Πῶς δή; 

3 βουλόμενον ΒΤ; τὸ βουλόμενον Αϑὶ 6 βουλαπτεροῦν ΤΌ: 
βουλαπτέρουν ΒΌΝΕ ο ἀϑηνάας ὮΝ εἴ αἴ δαβρίοοΥ Β;: ἀϑηνᾶς Τ, 
οἵ. 238,17, [[1 βουλαπτεροῦν Τ;: βουλαπτέρουν ΒΌΏΌΝΓ 12 ἔγωγε 
ΕΒ" ἄγ ΡΟ 55. 16 ἔνιοι Δα προστιϑέντες 1πι τηαῦρ. δαά, ἃ 
20 ἀνεμνήσϑην ΘΒ: τρς δ ἐμ Τ᾽ 21 αὕτηι, τὶ ἰεϑίαίυγ (αἰϑίοτα, Β. 

ὅ) 5, ἀμφότερον ΒΡῚΡ: ἀμφότερα αηρί 27 τὸ ἰῶτα καὶ τὸ δέλτα Β, 

τῷ τ καὶ τῷ δ Τ 28 αἵἱπεο Τ 29 σῴζουσι Β: σώζουσι Τ | ἰῶτα 

ἡ εἰ ἢ ἦτα Β, «ἢ ε ἢ ἢ Ὑ, ἰῶτα ἢε ἢ ἦτα 440 δέλτα ζῆτα Β: δὲ Τ 
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᾿ τ ς δὶ 3 ’ σὰς ἐν ᾿ Ὁ ».Ἅ. ΕΝ ὦ, 
ΣΡ Οἷον ὍΗΝ ενο ρω μεύγα  μῷ “1,51 ΡΟΟΣΕΧΟΣ 

λουν, οἱ δὲ εὐστερον ἑμέραν, οἱ δὲ νῦν γμέραν. 
ΕΡΜ. Ἔστι ταῦτα. 

ΞΙ ξῚ “ “-“ ὙΠ ῶΣ “ ΣΩ. Οἶσϑα οὖν ὅτι μόνον τοῦτο δηλοῖ τὸ ἀρχαῖον 
7 ᾽ὔ - ᾽ὔ [4 Ν «ς ᾽ὔ ἘΞ 

ὄνομα τὴν διάνοιαν τοῦ ϑεμένου; ὅτι γὰρ ἁσμένοις τοῖς 
ἀνθρώποις χαὶ ἱμείρουσιν ἔκ τοῦ σχότους τὸ φῶς ἐγί- 
γνετο, ταύτῃ ὠνόμασαν ΠΡΘΕΝ 

ΕΡΜ. Φαίνεται. 

Σῶ. Νῦν δέ .78 τετραγῳδημένον οὐδ᾽ ἂν χατανοήσαις 
«π 

ὃ τι βούλεται ἡ ἡμέρα. καίτοι τινὲς οἴονται, ὡς δὴ ἢ 
[ἡ - »"ῪΣ 9 ᾿ 

ἡμέρα ἥμερα ποιεῖ, διὰ ταῦτα ὠνομάσϑαι αὐτὴν οὕτως. 
ἘΡΜ. 4]οχεῖ μοι. 

᾽, 5 ς 

Σῶ. Καὶ τό γε ζυγὸν οἶσϑα ὅτι δυογὸν οἱ παλαιοὶ 
ἐχάλουν. 

ἘΡΜ. Πάνυ γε. 
᾿ , . 3 Ἔ ι Ἂν 

ΣΩ, Καὶ τὸ μέν γε ζυγὸν οὐδὲν δηλοῖ, τὸ δὲ τοῖν 
- - ,ὕ Χ 3 , 

δυοῖν ἕνεχα τῆς δέσεως ἐς τὴν ἀγωγὴν ἐπωνόμασται δυο- 
,ὕ “- Μ; Α ὟΝ 

γὸν δικαίως" νῦν δὲ ζυγόν. καὶ ἀλλα πάμπολλα οὕτως 
ἔχξϊ: 

ΕΡΜ. Φαίνεται. 
3. -" ὔ 

Σῶ; Κατὰ ταὐτὰ τοίνυν πρῶτον μὲν τὸ δέον οὕτω 
λεγόμενον τοὐναντίον σημιαένει πᾶσι τοῖς σιερὶ τὸ ἀγα- 
ϑὸν ὀνόμασιν" ἀγαϑοῦ γὰρ ἰδέα οὖσα τὸ δέον φαένεται 
δεσμὸς εἶναι χαὶ χώλυμα φορᾶς, ὥσπερ ἀδελφὸν τοῦ 
βλαβεροῦ. 

, ΟΥ̓ 4) , 
ἘΡΜ. Καὶ μάλα, ὦ Σώχρατες, οὕτω φαίνεται. 
ΣΩ » 7} 9 ΦὴΝ -» 3 Ἢ ᾿; 2 ΄ - « λὶ 

: οὐχ ἕὰν τῷ ἀρχαίῳ ὀνόματι χρῇ, ὃ πολὺ 
- 2 ,ὔ 2 2 » -ν { ΡλῚ Ἁ - Φ 23 ς 

μᾶλλον εἰχὸς ἔστιν ὀρϑῶς χεῖσϑαι ἢ τὸ νῦν, ἀλλ᾽ ὁμολο- 
΄, “» Ἂ 9 -Ο Ἵ 2 -» 5. - 

γήσει τοῖς πρόσϑεν ἀγαϑοῖς, ἐὰν ἀντὶ τοῦ εἶ τὸ ἰῶτα 

2 οἱ δὲ ὕστερον ἑμέραν Ἡεϊηδοτί: οἱ δὲ ἑμέραν ΒΤ, οἴη. σοάδχ 
ῬΔΥΙΒΙΉϊ5 1813: ταοία σοιηραγανὶ ΗοηΔοτῇ Ῥτοεϊ. ε4. ΒοϊΞδοπαάθ 
Ρ- 46: ἐρεῖ (56}}. ὁ Πλάτων) τοὺς μὲν παλαιοὺς ἱμέραν λέγειν διὰ τοῦ 
τ, ἐδὺε δὲ ὑστέρους διὰ τοῦ ξ λέγοντας εἱμέραν (ἑμέραν ἨδΕΙΠΘΟΓΙ), 
ὡς τοῦ ε στοιχείου καὶ τὴν δίφϑογγον σημαίνοντος 4 τοῦτο Β: 
τούτων Τ, ΟἿΈ 20:18 5 ἀσμένοις Β: ἀσμένοις ἮΝ ὠνόμασαν 
ΒΤ: ὠνόμασεν Ηεἰπάοτί, αἵ οἴ, 32, 19 21 ἱμέραν αἴ: ἡμέραν ΒῸ εἴ 
πἰ ν]ἀείυγ Τ, τὴν ἡμέραν ἑἱμέραν ἩδΙΠάο 13 δνογὸν ΒΤ: δυαγὸν 
ἹῸΣ Θομποίάον 5δουησ1η Εἶν. ΤΊΔΡΤ.. Ῥ. 411 5. ν. ζυγός" παρὰ τὸ 
δύο ἃ ἄγειν δυαγός, καὶ ἐν συγκοπῇ δυγός καὶ ζυγός τῇ δυογὸν ΒΌΤ: 
δυογὸν μὲν ἃ 21 ταὐτὰ Βυϊζίπηάπη: ταῦτα ΒΤ 24 ἀϑελρὸν Ἰϑὴς 
ἀδελφὸν ὃν Τ 27 ἐὰν Β: ἐν ΤΊ χρῇ Β: χρὴ Τ, εἴ, (ορεῖ τηΠοΙηο5. 
νΌ]. 3 (1875) Ρ. 329 (πη156. οΥἱΐ. Ρ. 340) 29 εἰ Β, ΕΤ, ἐδ ἰῶτα 
ΒΧῈΈ 
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ἀποδιδῷς, ὥσπερ τὸ παλαιόν" διὸν γὰρ σημαίνει, ἀλλ᾽ 
οὐ δέον, τἀγαϑόν, ὅπερ δὴ ἐπαινεῖ. καὶ οὕτω οὐχ ἐναν-- 
τιοῦται αὐτὸς αὑτῷ ὃ τὰ ὀνόματα τιϑέμενος, ἀλλὰ δέον 
καὶ ὠφέλιμον καὶ λυσιτελοῦν χαὶ χερδαλέον χαὶ ἀγαϑὸν 
καὶ ξυμφέρον καὶ εὔπορον τὸ αὐτὸ φαίνεται, ἑτέροις 
ὀνόμασι σημαῖνον τὸ διαχοσμοῦν χαὶ ἰὸν πτανταχοῦ ἐγχε- 
κωμιασμένον, τὸ δὲ ἴσχον καὶ δοῦν ψεγόμενον. χαὶ δὴ 
χαὶ τὸ ζημιῶδες, ἐὰν κατὰ τὴν ἀρχαίαν φωνὴν ἀττοδῷς 
ἀντὶ τοῦ ζῆτα δέλτα, φανεῖταί σοι χεῖσϑαι τὸ ὄνομα ἐπὶ 
τῷ δοῦντι τὸ ἰόν, ἐπονομασϑὲν δημεῶδες. 

ΧΧΧΙΠ. ἘΡΜ. Τί δὲ δὴ ἡδονὴ καὶ λύπη καὶ ἐπιϑυ- 
μία καὶ τὰ τοιαῦτα, ὦ Σώχρατες; 

ΣΏ. Οὐ πάνυ χαλεῖτά μοι φαίνεται, ὠὦ “Μρμόγενες. ἢ 
τε γὰρ ἡδονή, ἢ πρὸς τὴν ὄνησιν ἔοιχε τείνουσα τιρᾶξις 
τοῦτο ἔχειν τὸ δ» θη τ δέλτα δὲ ἐ ἔγχξιται, ὥστε ἡδονὴ 
ἀντὶ ἡονῆς καλεῖται ---" ἢ τὸ λύττη ἀττὸ τῆς διαλύσεως τοῦ 
σώματος ἔοικεν ἐπονομασϑῆναι [ἣν ἐν τούτῳ τῷ τιάϑει 
ἔσχει τὸ σῶμα]. καὶ ἢ γε ἁγία τὸ ἐμποδίζον τοῦ ἰέναι. 
ἢ δὲ ἀλγηδὼν ξενικόν τι φαίνεταί μοι, ἀττὸ τοῦ ἀλγεινοῦ 
ὠνομασιιένον. ὀδύνη δὲ ἀπὸ τῆς ἐνδύσεως τῆς λύπης 
χεχλημένῃ ἔοιχεν. ἀχϑηδὼν δὲ καὶ παντὶ δῆλον ἀπεικα- 
σμένον τὸ ὄνομα τῷ τῆς φορᾶς βάρει. χαρὰ δὲ τῇ δια- 
χύσει χαὶ εὐπορίᾳ τῆς δοῆς τῆς ψυχῆς ἔοιχε χεχλημένῃ. 
τέριψις δὲ ἀπτὸ τοῦ τερπνοῦ" τὸ δὲ τερπνὸν ἀπὸ τῆς διὰ 
τῆς ψυχῆς ἕριψνεως πνοῇ ἀπειχασϑὲν χέχληται, ἐν δίχῃ 
μὲν ἂν ἕρσενουν καλούμενον, ὑπὸ χρόνου δὲ τερπνὸν σα- 
ρηγμένον. εὐφροσύνη δὲ οὐδὲν προσδεῖται τοῦ διότι ῥη- 
ϑῆναι" τιαντὶ γὰρ δῆλον ὅτι ἀπὸ τοῦ εὐ τοῖς πράγμασι 

1: ἀποδιδῷς Ὁ: ἀποδίδῳς Β, ἀποδιδως ΤΊ] διὸν Τ, ἴῃ τηᾶῦρ. Δ44. 
Ῥ: διάϊον Β, Ἡπυ τς Ῥ, διϊὸν ΕἸ ΠΟΤῚ σημαίνει Τ: αὖ σημιαΐνει Β, 
ΒΓ ΟΙΣ ΤΟΣ ΤΠ 2 δὴ τ ἀεὶ Τ, οἷ, το, 26 | οὕτω ΒΌΤ'΄: οὕτως ἃ, αἱ 
ΟΕΙΝ (ΟΡ. 4 4 κερδαλέον ΤΌΔ: κεοδάλεον Β8]Ὠ κὶ ξυμφέρον Β: 
συμφέοον ΩΤ 6 σημαῖνον ΒΤ; σημαινόμενον Βαϊζ(τηΔηη, σημαίνων 

Ἡεϊηάοτί ἐὸν ΒΕΚΚοΥ: ὃν ΒΤ 9 ζῆτα δέλτα Β: ζ ὃ Τ΄[ φανεῖταί 

ΤΡ: φαίνεταί Β τι δὲ Β: δαὶ ΤΌ 15 δέλτα Β: δ Τ τ6 ἡονῆς 
Β: ἡόνησις τονοῖα Τ, ἡ ὄνησις ῬΡΉ, ὄνησις ΑΗ, οὕτως ἡ ὄνησις ἸΠ. 
Τηδύσ. Ὁ 17 ἐπονομασϑῆναι σοάδαχ ΝΙΠΑΟΡΟΠΘΏ515 321: ἐπωνομα- 
σϑῆναι Β, ἐπωνοιᾶσϑαι Τὶ [νεῦρα ἣν --- τὸ σῶμα 5ρυτῖα ᾿πα]σανῖί 
Βαϊίου | ἣν ΒΤ: ἢ 5.4] δι, 21 κεκλημένῃ εἰ 5ἰαίτη ΗθιΠΔοτῇ: 
κεκλημένη εἰ 5ἰαίπλ ΒΊ᾽, δ οἵ, 57, 26 25 ἕρψεως Β: τέρψεως Τ, 
οἱ, 51, 2 πνοιὴ ΒΤ 26 ἕρπνουν Β: ἔρπνουν Τ' 

ΙΟ 

15 

20 

25 



10 

15 

20Ο 

25 

420 ΚΡΑΤΥΛῸΣ δι 

τὴν ψυχὴν ξυμφέρεσθαι τοῦτο ἔλαβε τὸ ὄνομα, εὔφερο- 
σύνην, τό γε δίκαιον: ὅμως δὲ αὐτὸ καλοῦμεν εὐφροσύ- 
γην. οὐδ᾽ ἐπιϑυμία χαλεπόν τῇ γὰρ ἐπὶ τὸν ϑυμὸν 
ἰούσῃ δυνάμει δῆλον ὅτι τοῦτο ἐχλήϑη τὸ ὄνομα. ϑυμὸς 
δὲ ἀπὸ τῆς ϑύσεως χαὶ ζέσεως τῆς ινυχῆς ἔχοι ἂν τοῦτο 
τὸ ὄνομα. ἀλλὰ μὴν ἵμερός γ8 τῷ μάλιστα ἕλκοντι τὴν 
ψυχὴν δῷ ἐπωνομάσϑη" ὅτι "γὰρ ἱέμενος δεῖ καὶ ἐφιέμε- 
γος τῶν σιραγμάτων, χαὶ οὕτω δὴ ἐπισπᾷ σφόδρα τὴν 
ψυχὴν διὰ τὴν ἔσιν τῆς δοῆς, ἀπτὸ ταύτης οὖν πάσης τῆς 
δυνάμεως ἵμερος ἐχλήϑη. χαὶ μὴν πόϑος αὐ χαλεῖται 
σημαίνων οὐ τοῦ παρόντος, εἶναι [ἱμέρου τὸ καὶ ῥεύμα- 
τος], ἀλλὰ τοῦ ἀλλοϑί που ὄντος χαὶ ἀπόντος, ϑεν πό- 
ϑὸς ἐπωνόμασται, ὃς τότε, ὅταν γαρῇ οὗ τις ἐφίετο, 
ἵμερος ἐχαλεῖτο" ἀπογενομένου δὲ ὃ αὑτὸς οὗτος πόϑος 
ἐχλήϑη. ἔρως δέ, ὅτι ἐσρεῖ ἔξωϑεν καὶ οὐκ οἰχεία ἐστὶν 
ἡ δοὴ αὕτη. τῷ ἔχοντι, ἀλλ᾽ ἐπείσαχτος διὰ τῶν ὀμμάτων, 
διὰ ταῦτα ἀπὸ τοῦ ἐσρεῖν ἔσρος τό γε παλαιὸν ἐχαλεῖτο" 
τῷ γὰρ οὐ ἀντὶ τοῦ ὦ “ἐχρώμεϑα" γῦν δ᾽ ἔρως κέχληται 
διὰ τὴν τοῦ ὦ ἀντὶ τοῦ οὐ μεταλλαγήν. ἀλλὰ τί ἔτι σὺ 
λέγεις ὃ τι σχοπῶμεν; 

ἘΡΜ. 4όξα καὶ τὰ τοιαῦτα πῇ σοι φαίνεται; 
ΣΩ. 4όξα δή τοι τῇ διώξει ἐπωνόμασται, ἣν ἡ ψυχὶ 

΄ὔ , (7. ΄ , 

διώχουσα τὸ εἰδέναι ὅπῃ ἔχει τὰ πράγματα πορεύεται, 
᾽Χ - 3 Ν - ΄ - 3 Ἁ ΄ - ς 

ἢ τῇ ἃποὸ τοῦ τόξου βολῇ. ἔοιχε δὲ τούτῳ μᾶλλον. ἢ 
γοῦν οἴησις τούτῳ ξυμφωνεῖ. οἷσιν γὰρ τῆς ψυχῆς ἐπὶ 
τὸ πρᾶγμα, οἷόν ἔστιν ἕκαστον τῶν ὄντων, δηλούση προ- 
σέοιχεν, ὥσπερ γε χαὶ ἡ βουλή πως τὴν βολήν, χαὶ τὸ 

Ι ξυμφέρεσϑαι Β: συμφέρεσϑαι Τ᾽ | ἔλαβε Β: ἔλαβεν Τ΄ [ εὐφε- 
ροσύνην ΒΕΚΚοΥ: εὐφροσύνην Β1), ἐρερωσύνη 1, εὐφερωσύνη Ὀϊ, εὐ- 
φεροσύνη ἃ 7 ἱέμενος Τ τι ἱμέρου τε καὶ ῥεύματος ἀε]ενὶί Αϑΐ, 
ῥοῦ τε καὶ ῥεύματος ΟΥ̓Ε]]1 12 ὄντος καὶ ἀπόντος ΒΤ: ὀνόματος 
5ΞΌΡΓΑ καὶ Δα 4. Ὁ 15 ἐσρεῖ Β: εἰσρεῖ Τ [| ἐστὲν Β: ἐστιν Τ᾽ 17 ἔσρος 

Β: ἔσρους Ὁ, ἔσρος 4118 τῆᾶπι δἴαπα αηΐθα Ὁ 18 ου ΒΙιΟΤΡ [ὦ ΒΤ 
ι9ὼω ΒΤ [οὐ Β, ο ΤΌ [σὺ (νεὶ αὖ) ΗἩεϊπάοτῇ: οὐ ΒΤ, που Βαϊϊογ 
22 δή τοι 5ουϊρϑὶ; δὲ ἤτοι ΒΤ, δὴ ἤτοι σοθχ δ ΠΥ πὲ 85. 17 
ἌΡΕΒΙ -ὦ Α5ὲ. 23 τὸ Β: τοῦ Τ 24 τούτῳ Τ: τοῦτο Β, αἵ εἴ. 59,5 9 
25 Ψ; οὖν Β, (ΟΥ̓. ΒΙ ξυμφωνεῖ 1578 συμφωνεῖ ΤΊ οἷσιν γὰρ ἴῃ ΤΊΔΥΡ-. 
τ; οἴσειν" ἴσως γὰρ Β, εἶσι γὰρ 6, εἶσιν (οἵ ΒΙΡΥΑβουρίατη) γὰρ Η, 
εἶσιν γὰρ (Ἰὴ ΤΥ. γρ. οἷσιν γὰρ) Ρ, εἰσιν γὰρ Ἴ, οἴσειν ἴσως γὰρ 
(.. 6. ᾿Ἰπξεγραποῦοη θη 46] 6 ν 1) ἴῃ τηᾶγρ'. Ὀ, ἕεσεν γὰρ Ἡοϊηαογῇ, ἕσεν 
γαρ ΝΙΠΟΚΕΟΙΠηΔΠη 26 τὸ πρᾶγμα Β: πᾶν πρᾶγμα ΤΊ δηλοίσι Β 
27 πως ΗφΙΙΆΔΠη; πρὸς ΒΊ, οἴ. 50, 3 
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421 

8 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 421 

βούλεσϑαι τὸ ἐφίεσϑαι σημαίνει χαὶ βουλεύεσϑαι" στάντα 
ταῦτα δόξῃ ἑπόμεν' ἄττα φαίνεται τῖς βολῆς ἀπειχά- 
σματα, ὥσπερ αὖ χαὶ τοὐναντίον ἢ ἀβουλία ἀτυχία δοχεῖ 
εἶναι, ὡς οὐ βαλόντος οὐδὲ τυχόντος οὐ ἐβαλλέ τε χαὶ 
ἐβούλετο καὶ περὶ οὗ ἐβουλεύετο καὶ οὗ ἐφίετο. 

ἘΡΜ. Ταῦτα ἤδη μοι δοχεῖς, (ὦ Σώχρατες, συχγνότερα 

ἐπάγειν. 
ΣΑΥπδλθς γὰρ ἤδη ϑεῷ" ἀνάγχην δ᾽ οὖν ἔτι βούλο- 

μαι διαπτερᾶναι, ὅτι τούτοις ἑξῆς ἐστι, χαὶ τὸ ἑχούσιον. 
τὸ μὲν οὖν ἑχούσιον, τὸ εἶχον καὶ μὴ ἀντιτυποῦν, ἀλλ 
ὥσττερ λέγω εἶκον τῷ ἰόντι δεδηλωμένον ἂν εἴη τούτῳ 
τῷ ὀνόματι, τῷ κατὰ τὴν βούλησιν γιγνομένῳ" τὸ δὲ 
ἀγαγχαῖον καὶ ἀντίτυπον, παρὰ τὴν βούλησιν ὄν, τὸ περὶ 
τὴν ἁμαρτίαν ἂν εἴη καὶ ἀμαϑίαν, ἀπείχασται δὲ τῇ 
κατὰ τὰ ἄγχη πορείᾳ, ὅτι δύσσορα. χαὶ τραχέα χαὶ λάσια 
ὄντα ἴσχει τοῦ ἰέναι. ἐντεῦϑεν οὖν ἴσως ἐχλήϑη ἀναγ- 
χαῖον, τῇ διὰ τοῦ ἄγχους ἀπειχασϑὲν πορείᾳ. ἕως δὲ 
πάρεστιν ἢ δώμη, μὴ ἀνιῶμεν αὐτήν" ἀλλὰ χαὶ σὺ μὴ 
ἀνίει, ἀλλὰ ἐρώτα. 

ΧΧΧΠΙ. ἘΡΜ. Ἐρωτῶ δὴ τὰ μέγιστα καὶ τὰ καλ- 
λιστα, τήν τὲ ἀλήϑειαν χαὶ τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ὃν χαὶ 

1 βουλεύεσθαι ΒΤ: τὸ βουλεύεσθαι Ηοϊηάοτῇ, 8 καὶ βουλεύε- 
σϑαι Εἰς πε ντ ἡὐρ ῬΓΟΡΊίου νϑυϑαμῃ 2 ἑπόμεν᾽ ἅττα Β, ἑπό- 
μενα ἄττα ΤΊ βολῆς Τ: βουλῆς Β 4 ὡς οὐ ΒΤ: ὡς μὲν Αἄδίη Ἱ Ο: 
Ῥ.12| βάλλοντος αἱ νἹἀδίαγ, Τ, βαλοντος (51 πς δοςοηῖα) Ε] οὗ ἔβαλλε 

τε καὶ ἐβούλετο βουρϑὶ: οὔτ᾽ (ὗτ᾽ Ὀ) ἐβάληττο καὶ ὃ ἐβούλετο Β, οὗ 

ἐβάλλετο καὶ οὗ ἐβούλετο Τ,, οὗ ἔβαλλε καὶ ὃ ἐβούλετο ἩεἸΠάοΥΐ, οὗ 
ἐβαλλέ τε καὶ ὃ ἐβούλετο ΒεΕΙΚΚΚοΥ, οὗ ἔβαλλέ τε καὶ οὗ ἐβούλετο Ἠ!τ- 
5. Π]ρ 8 αηίβ τέλος ΠΟΘ Θοογαίβ ργαθῆχιΐ βαϊίοσ ΑἸάϊηδα: 
νεῦρα τέλος γὰρ --- ἑκούσιον ἩδΥΙΊΛΟΡΘΩΙ δα] Θίθρμδηιϑ | τέλος 
γὰρ ἤδη ϑέω Β, ἴῃ τηᾶΥῦρ.. Ὁ, Πἰ5 Ρυποίῖβ 51η6 ἀἀ0 10 ν1τ{ππ| Ἰπα]ςσανὶί 
Ὁ, τέλος γὰρ ἥδ η ϑεῶ ὍΤΥ, ΡῈ γὰρ ἤδη σὺν ϑεῷ εχ ΕἸ ΕΠ. σοὐθχ 
Ῥατίϑίηιβ 1812, εἰς τέλος γὰρ ἤδη δέω Θίθρμδπηιϑ, τέλος γὰρ ἤδη ϑέλω 
ΘΙ] ΠΡαῦπ, τέλος γὰρ ἤδη ἐπιϑεῖναι ἐϑέλω ΑϑΞί, τέλος γὰρ ἤδη ϑεῶ 
ΑΡΤΘβο διιοίαυ. ΤΠυογά. Ῥ. 306. , Ρίόρανὶῖ Ναίρευ οοϊητη. Π ΡῬ. γ8 
(011. ῬοΙΠΙΟ. .298 ἘΞ Μδεροηῃ. 82 Ε, τέλος γὰρ ἤδη ϑέω Αἀδτὰ 1. ο. 
Ῥ.} 12 13 ἀντίτυπον Τ: ἀντιτυποῦν Β 14 ἀπείκασται Β: ἀπή- 
κασται Τ,, οἵ, 59, 14 86, 26 εἰ ΒοΠποῖάογ δα Ρδίοῃϊβ οἷν, ΝΟ]. Ζ 
Ρ-1ο8 τς κατὰ τὰ ἀγκη Ῥ, γο. 4: κατὰ ἀνάγκην ΒΤ, κατ᾽ ἀνάγκην 1) 
18 ῥώμη ΒΤ: ῥύμη ΗθΥμΊΔ ΠΗ ἑ ἀνιῶμιεν Β: ἀνίωμεν Τ, (δ ᾧ Ῥμδβάοῃ. 
142,22 109 ἀνίει Τ: ἀνιῇ Β, ἀνίῃ Ὁ (ἰ65[6 (αἰκίοταϊο ἀνίει Ὁ) 2οτὰ 
κάλλιστα ΒΤ: κάλλιστα ἐοάοχ Ν᾽ παοΡοποηβὶβ 31, Ρτορανιὶ ΗἸΓΒΟΠΙΡ, 
αἱ οἵ. Ηεγ]είη (οπίθοί. Ζ. βυίθοἢ. ῬΥΟΒ. 1862 Ρ.19 21 τὸ ψεῦδος 
καὶ τὸ ὃν ΤΡ; τὸ ψεῦδος Β, αἵ οἷ. 59, 15 ᾿ 

ΙῈ 
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αὐτὸ τοῦτο, περὶ ὃ νῦν ὃ λόγος ἡμῖν ἔστιν, ὄνομα, δὲ ὃ 
τι τὸ ὄνομα ἔχει. 

ΣΩ. Μαίεσϑαι οὖν καλεῖς τι; 
ἘΡΜ. Ἔγωγε, τό γε ζητεῖν. 
ΣΟ: ἼἜοιχε τοίνυν ἐκ "λόγου ὀνόματι συγκεχροτημένῳ, 

λέγοντος ὦ ὅτι τοῦτ᾽ ἔστιν ὄν, οὗ τυγχάνει ξήτημα, τὸ ὄνομα. 
μᾶλλον δὲ ἂν αὐτὸ γνοίης ἔν ᾧ λέγομεν τὸ ὑνομαστόν᾽ 
ἐνταῦϑα γὰρ σαφῶς λέγει τοῦτο εἶναι ὃν οὐ μάσμα ἐστίν. 
γ᾽ ἀλήϑεια, καὶ τοῦτο τοῖς ἄλλοις ὁ ἔοιχε [συγχεχροτῆς 
σϑαῆ!᾽ ἢ γὰρ ϑεία τοῦ ὄντος φορὰ ἔοιχε προσειρῆσϑαι 
τούτῳ τῷ δγμιατι, τῇ ἀληϑείᾳ, ὡς ϑεία οὖσα ἄλη. τὸ 

δὲ ψεῦδος τοὐναντίον τῇ φορᾷ" πάλιν γὰρ αὖ λοιδορού- 
μένον ἤχει τὸ ἰσχόμενον καὶ τὸ ἀναγχαζόμενον ἡσυχάζειν, 
ἀπείχασται δὲ τοῖς χαϑεύδουσι" τὸ ψῖ δὲ προσγενόμενον 
ἐχτιχρύτττει τὴν βούλησιν τοῦ ὀνόματος. τὸ δὲ ὃν καὶ ἡ 
οὐσία διιολογεῖ τῷ ἀληϑεῖ, τὸ ἰῶτα ἀτπτιολαβόν" ἰὸν γὰρ 
σημαίνει" χαὶ τὸ οὐχ ὃν αὖ, ὥς τινες καὶ ὀνομάζουσιν 
αὐτὸ οὐχὶ ὃν. 

ΕΡΜ. Ταῦτα μέν μοι δοχεῖς, ὦ Σώχρατες, ἀνδρείως 
πάνυ διαχεχροτηχέναι" εἰ δέ τις ἔροιτο τοῦτο τὸ ἰὸν καὶ 
τὸ ῥέον χαὶ τὸ δοῦν, τίνα ἔχει ὀρϑότητα ταῦτα τὰ ὀνό- 
ματα --- 

ΣΩ. Τ7ί ἂν αὐτῷ ἀποχριναίμεϑα, λέγεις; ἡ γάρ; 
ἘΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΣΩ. Ὃν μὲν τοίνυν ἄρτι που ἐπορισάμεϑα, ὥστε δο- 
χεῖν τὶ λέγειν ἀττοχρινόμενγοι. 

ἘΡΜ. Τὸ ποῖον τοῦτο; 

τ δ ἢρ: ὧν ΒΑΗΤ, οὗ σ, ΡτοΡανὶ ΗΙΓΞΟ Πρ", οἵ. εἰ δαάηοίαδί. 
Δα σοτγρ. Ρ. 9», Ρ. 38, αἵ οἴ. 20, 25 | ἐστιν τανεῖα ΒΤ] διότε ΒΤ 4 τό 
18 ἐς τὸν 1. ΔῈ Ρδυίου]δθ γε 5ἷς 1ἰθγαΐδθ ἘΧθιηρία ποη ταγᾶ οἷ. 
“Γηδαοίεί. 148 Ὁ 6 ἔστιν [): ἐστιν Β, ἐστὶν Τ] τὸ ὄνομα͵ ἀεἸεν!ε 
Βδάμπαπι Ρργοθβοπι. δά ἘσυΓΠγ ά6μη. Ῥ- ΧΧΠΙ 8 ὃν, οὗ μάσμα 
ἐστίν Βυϊτηδηη: ὀνόμασμά ἐστιν ΒΤ, οἴ, 35, 9, ὃν, οὗ μαῖσμά ἐστιν 
Ηδειιβάς 5ρΡ6ς. οὐ. Ρ. 84 9 καὶ τοῦτο ΒΤ: κατὰ ταὐτὰ Ἡεϊπάοτί 
συγκεκροτῆσϑ᾽αι ΠΟ] 511 ΗδΙτηδηη: ἀφἔεηαϊε ὙΝΊΠΟΚΕΙπηδηη δὰ Επ- 
τπγ θη. Ρ. 225 11 ἄλη Τ: ἄλη Β τὸ δὲ ΗΡΊ, εχ επιοηά. (: τὸ 
ΒΊ, νι{ππὶ υὖἱὐ νΙἀδίιγ ριηοί]5 ᾿παϊσανῖς Ὁ Ἶ3 καὶ τὸ ΒΤ: καὶ 

Ηἰτϑομίς, αἱ οἴ. 58,22) [4 καϑεύδουσι Β: καϑεύδουσιν ΤΙ ψῖ Β: 

ΨΤ τιδίῶταΒ: ΣΕ ΤΟΎ ὥστινες καὶ ΒΤ: ὥστινες ὀνόματι καὶ Ὁ 
18 οὐκὶ ὅν ΒΕΚΙΚοΥ; οὐκ ἰόν ΒΤ, οὔκιον Βυϊζίτδηη, ΕΣ ὃν ΗἩειιβάς 
5Ρ6ς. οί, Ρ. 84 20 ἔροιτο Β: σε ἔροιτο ΔΗΡΊΤ, οἷ 40: 6.232 ΤΕΣΡΒ 
τί ἂν αὐτῷ --- ἡ γάρ ῬΥΪΤΗιΙ5 Θοοταῖ ἄρα! Ἠεϊπάοτε. 26 τί Β, τε Ἔ 



19) 

422 

600 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 429 

ΣΩ, Φάναι, ὃ ἂν “μὴ γιγνώσχωμεν. βαρβαρικόν τι 
τοῦτ᾽ εἶναι. εἴη μὲν οὖν ἴσως ἂν τι τῇ ἀληϑείᾳ χαὶ τοι- 
οὔτον αὐτῶν, εἴη δὲ χὰν ὑπὸ παλαιότητος τὰ πρῶτα 
τῶν ὀνομάτων ἀνεύρετα εἶναι" διὰ γὰρ τὸ πανταχῇ στρέ- 
φεσϑαι τὰ ὀνόματα οὐδὲν ϑαυμαστὸν ἂν εἴη, εἰ ἢ τεαλαιὰ 
φωνὴ πρὸς τὴν νυνὶ βαρβαριχῆς μηδὲν διαφέρει. 

ἘΡΜ. Καὶ οὐδέν γε ἀττὸ τρόπου λέγεις. 
ΣΟ, «έγω γὰρ οὖν εἰχότα. οὐ μέντοι μοι δοχεῖ προ- 

φάσεις ἀγὼν δέχεσϑαι, ἀλλὰ προϑυμητέον ταῦτα διασχέ- 
ψασϑαι. ἐνῚθυμηϑῶμιεν δέ, εἴ τις ἀεί, δὲ ὧν ἂν λέγηται 
τὸ ὄνομα, ἐχεῖνα ἐρήσεται. τὰ ῥήματα, καὶ αὖϑις αὐ δέ 
ὧν ἂν τὰ δήματα λεχϑῇ, ἐκεῖνα χεεύσεται, χαὶ τοῦτο μὴ 
σιαύσεται ποιῶν, ἀρ᾽ οὐκ ἀνάγχη τελευτῶντα ἀπειπεῖν 
τὸν ἀποχρινόμεγον; 

ἘΡΜ. Ἔμοιγε δοχεῖ. 
ΣΩῷ. Πότε οὖν ἀπτειττὼν ὃ ἀπαγορεύων διχαίως πταύ- 

οἰτο ἂν; ἀρ οὐχ ἐπειδὰν ἐπὶ ἐχείνοις γένηται τοῖς ὀνό- 
μασιν, ἃ ὡσττερεὶ στοιχεῖα τῶν ἄλλων ἐστὶ χαὶ λόγων 
καὶ ὀνομάτων; ταῦτα γάρ που οὐχέτι δίκαιον φανῆναι ἐξ 
ἄλλων ὀνομάτων ξυγχείμενα, ἂν οὕτως ἔχῃ. οἷον γυνδὴ 
τὸ ἀγαϑὸν ἔφαμεν ἔκ τοῦ ἀγαστοῦ χαὶ ἐκ τοῦ ϑοοῦ ξυγ- 
χεῖσθαι" τὸ δὲ ϑοὸν ἴσως φαῖμεν ἂν ἐξ ἑτέρων, ἐχεῖνα 
δὲ ἐξ ἄλλων. ἀλλ᾽ ἐάν ποτέ γε λάβωμεν, ὃ οὐχέτι ἔκ 
τινων ἑτέρων ξύγχειται ὀνομάτων, δικαίως ἂν φαῖμιεν ἐτεὶ 
στοιχείῳ τε ἤδη εἶναι χαὶ οὐχέτι τοῦτο ὑμᾶς δεῖν εἰς 
ἄλλα ὀνόματα ἀναφέρειν. 

1 φᾶναι ΒΤ, τὸ φάναι Ἠεϊπάοτ ἂν ΤΙ: ἐὰν Β, οἷ. 3, 12 6, 1Ὸ 
29} εἰερβαρεμόν τι Β: βαρβαρικον Τ' 2 μὲν οὖν Β: μὲν Τ, οἵ. 
39,6 Δανεύρετα ΒΤ: ἀνερεύνητα ἃ, ΡΥοῦανι Αϑί. καὶ εἴη εἰ -- 
διαφέρει Ὁ, Τῆδηι ΓΕΟΘηΓ551πηα ἴ: εἴη --- διαφέρει» ΒΤ, ταϑεζαϊ 
ὙΜΊΩΟἰκοἸ πᾶ πη Ργδθῖ. δά Ἐπὶ ηγάθμ. Ρ. ΧΙΝ 60]. (οτρ. 462 (, 4] 
Ἰοσυ5 ἴδηηθη ΡΓΟΥϑ115 αν εὐ] σ᾿ΘΠΘΤ5 εϑί; 8ῃ ἰδ πῃ [801115 Ῥοβδύπηβ 
50 6γα ἂν εἰ ἡ ἢ ΠΔΤῚ εἴη ΡΟΒ5568 ΞΌΡΡΙοΙΪ ἄοςι! Ν. (. Ρ.33 7 ἀπὸ 
50ΥρΡ51: ἅπο ΒΤ λέγεις ΤΙ φέρεις Β, αἴ οἴ. 6 τερ. 4708 9 ἀγὼν 
ΒΤ: ἀγὼν Βαϊίεγ, αἵ γτεεΐε Ζεηοῦ. ᾿ 45 σομηρᾶγαν!ς Ηθγμλδηη, οἴ. 
“6 ΒΡ 71 ἢ). ὍΣ Ἰῃ Πος ΡτΌν ΥθΙῸ ΔΟσι ΒΑ Εν Τη ἀγῶνα 51η6 
ΔΥτίσα]ο ἸΘβΊγηιβ Ἷ ταῦτα Β: αὐτάΤ᾽΄Ύ [11 ἐρήσεται Β: ἃ» ἐρήσεται Τ' 
13 ἀρ Β, ἀρΤὸὐ 14 τὸν ΤΡ: τὸ Β τό παύοιτο γονεῖα ΒΤ το φα- 
νῆναι ΒΤ: φάναι ΒΔΑΠαΠπῚ ΡΥΟΙΘρΌτη. δά Ευτῃν ἄετη. Ῥρ. ΧΧΙΠ 
20 ξυγκείμενα, Β: συγκείμενα Τ᾽ [|ἀἃ» οὕτως ἔχη ΒΤ : αὐαΐ νεῦρὰ ἅε- 
Ἰεπάδ δυΐ ἃ ἂν οὕτως ἔχῃ 5οΥἹ ΘΠ πιτ 6556 σθηβι Ἠδηαογί, ἂν 
οὕτως ἔχει» 1. ς. Βδάμδηη 21 ξυγκεῖσϑιαι Β: συγκεῖσϑαι ὌΤ 
23 ποτέγε Β: ποτε 24 ξύγκειται Β: σύγκειται ΟἽ 25 οὐκ ἔτι Τ 
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ΕΡΜ. Ἔμοιγε δοκεῖς ὀρϑῶς λέγξιν. 
ΣΩ. ἄρ οὖν χαὶ νῦν ἃ ἐρωτᾷς τὰ ὀνόματα στοιχεῖα 

ὄντα τυγχάνει, χαὶ δεῖ αὐτῶν ἄλλῳ τινὶ τρόπῳ ἤδη τὴν 
ὀρϑότητα ἐπισχέψασϑαι, Υτις ἐστίν; 

ἘΡΜ. ΕΕἰχός γε. 
ΣΩ, Εἰχὸς δῆτα, (ὦ Ἑρμόγενες" πάντα γοῦν φαίνεται 

τὰ ἔμσεροσϑεν εἰς ταῦτα ἀνεληλυϑέναι. εἰ δὲ τοῦτο οὕ- 
τως ἔχει, ὥς μοι δοχεῖ ἔχειν, δεῦρο αὖ συνεητίσχεψαι μετ᾽ 
ἑμοῦ, ἡ τι παραληρήσω λέγων, οἵαν δεῖ τὴν τῶν πρώ- 
τῶν ὀνομάτων ὀρϑότητα εἶναι. 

ἘΡΜ. 4έγε μόνον, ὡς ὅσον γε δυνάμεως σταρ᾿ ἐμοέ 
ἔστιν συνετιισχέψομαι. 

ΧΧΧΙΝ. Σῶ. Ὅτι μὲν τοίνυν μία γέ τις ἡ ὀρϑότης 
“πταντὸς ὀνόματος χαὶ πρώτου χαὶ ὑστάτου, καὶ οὐδὲν 
διαφέρει τῷ ὄνομα εἶναι οὐδὲν αὐτῶν, οἶμαι καὶ σοὶ 
συνδοχεῖ. 

ΕΡΜ. Πάνυ γε. 
ΣΩ, ἡλλὰ μὴν ὧν γε νυνδὴ διεληλύϑαμεν τῶν ὀνομιά- 

των ἡ ὀρϑύότης τοιαύτη τις ἐβούλετο εἶναι, οἵα δηλοῦν, 
οἷον ἕχαστόν ἔστι τῶν ὄντων. 

ἘΡΜ. Πῶς γὰρ οὔ; - 

Σώ. Τοῦτο μὲν ἄρα οὐδὲν ἧττον χαὶ τὰ πρῶτα δεῖ 

ἔχειν χαὶ τὰ ὕστερα, εἴχτερ ὀνόματα ἔσται. 
ΕΡΜ. Πάνυ γ8. 

ΣΩ. λλὰ τὰ μὲν ὕστερα, ὡς ἔοιχς, διὰ τῶν προτέ- 
ρων οἷά τὲ ἣν τοῦτο ἀπεργάζεσϑαι. 

ΕΡΜ. Φαίνεται. 

ΣΩ, Εἶεν" τὰ δὲ δὴ πρῶτα, οἷς οὔπτω ἕτερα ὑποόχει- 
ται, τίνι τρόπῳ κατὰ τὸ δυνατὸν ὃ τι μάλιστα φανερὰ 
ἡμῖν ποιήσει τὰ ὄντα, εἴπερ, μέλλει ὀνόματα εἶναι; ἀπό- 
χριναι δέ μοι τόδε' εἰ φωνὴν μὴ εἴχομεν μηδὲ γλῶτταν, 

2 ἄρ᾽ Β, ἀρ᾽ ΤΊ ἃ ἐρωτᾷ: Τ: ἀγρόταις Β, γο. ἀγρώταις Τ, ἀνε- 
φωτᾷς Βδάμαπι Ρτοϊθροῖη. δά Ευτῆγᾳεπι. Ρ. ΧΧΙ͂Ν, [ογτίαϑϑα ἅ γ᾽ 
ἐρωτᾶς 50ΥἹΌ ΠΤ 6 γοῦν Ὁ: γ᾽ οὐν ΒΤ ἡ ταῦτα Β: ταῦτ ἼἽ, 
8 ὡς Β 12 ἐστιν Β: ἐστι Τ' 15 τῷ Β, τω ἰεϑίβ (διϑίογαιϊο 1ῃ 
τηδύρ. Ὁ τ6 συνδοκεῖ ΒΤ: ξυνδοκεῖ Ὁ 18 νυνδὴ τροχὸς ςἴς. 
ΝΑΟΥ͂ ΠΟΠΊΠ). Π Ρ. 78: νῦν ΒΤ, οἴ. 50, ὅ 19 τίς Β͵] οἷα Τ 
23 εἴπερ ὅ (Πηϊ5 νεῦϑι15) κε διὰ τὴν σιροτέρων νόματα ἔσται Ἴ, αἱ 
γερά ρεύρογδπι Ηἷς ἰηβογία ρυποίίς ποίαν ὁ 25 ἀλλὰ ΒΤ: ἀλλὰ 
δὴ οςοάεχ ἀπαΐδηιβ 44, ργορανὶς Ἡφϊηάογῇ 28 οἷς οὕπω ἕτερα 
ὑπόκειται ἸΠο] 511 ΗΊΥΒΟΠΙΡ 
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ἐβουλόμεϑα δὲ δηλοῦν ἀλλήλοις τὰ πράγματα, ἀρ᾽ οὐχ 
ἂν, ὥσπερ γῦν οἱ ἐνεοί, ἐπεχειροῦμεν ἂν σημαίνειν ταῖς 
χερσὶ χαὶ κδραλῇ καὶ τῷ ἄλλῳ σώματι; 

ἘΡΜ. Πῶς γὰρ ἂν [ἄλλως], ὠ Σώχρατες; 
Σ Ὁ, Ἡ701 μέν γ᾽ οἶμαι τὸ ἄνω καὶ τὸ χοῦφον ἐβουλό- 

μεϑα δηλοῦν, ἤρομεν ἂν πρὸς τὸν οὐρανὸν τὴν χεῖρα, μι- 
μούμενοι αὐτὴν τὴν φύσιν τοῦ πράγματος" εἰ δὲ τὰ χάτω 
χαὶ τὰ βαρέα, πρὸς τὴν γῆν" χαὶ εἰ ἵππον ϑέοντα ἢ τι 
ἄλλο τῶν ζῴων ἐβουλόμεϑα δηλοῦν, οἶσϑα ὅτι ὡς ὁμοιό- 
τατ᾽ ἂν τὰ ἡμέτερα αὐτῶν. σώματα καὶ σχήματα ἐποιοῦ- 
μὲν ἐχείνοις. 

ΕΡΜ. ἤνάγχη μοι δοχεῖ ὡς λέγεις ἔχειν. 
Σῷ. Οὕτω γὰρ ἂν οἶμιαι δήλωμά του [σώματος] ἐγέ- 

Β γνετο, μιμησαμέγου, ὡς ἔοιχε, τοῦ σώματος ἐχεῖνο ὃ ἐβού-- 
λετο δηλῶσαι. 

ΕΡΜ. ΔΝναί. 

Σῶ. Ἐπειδὴ δὲ φωνῇ τὲ χαὶ γλώττῃ χαὶ στόματι 
βουλόμεϑα δηλοῦν, ἀρ οὐ τότε ἑκάστου δήλωμα ἡμῖν 
ἔσται τὸ ἀπὸ τούτων γιγνόμενον, ὅταν μίμημα γένηται 
διὰ τούτων πιερὶ ὁτιοῦν; 

ἘΡΜ. ἄνάγχη μοι δοχεῖ. 
Σῷ. Ὄνοιἑ ἀρ᾽ ἐστίν, ὡς ἔοιχε, μίμημα φωνῇ ἐχείνου, 

ὃ μιμεῖται χαὶ ὀνομάζει ὃ μιμούμενος τῇ φωνῇ, ὅταν 
μιμῆται. 

ἘΡΜ. 4Δοχεῖ μοι. 

ΣΩ, Μὰ 4 ἀλλ᾽ οὐχ ἐμοί πω δοχεῖ καλῶς λέγεσϑαι, 
ὦ ἑταῖρε. 

2 ἐνεοὶ ΒΤ: ἄφωνοι ἴῃ τηαῖρ. ἔ 3 χερσὶ Β: χερσὶν Τ᾿ [ κεφαλῇ 
ΒΤ: τῇ κεφαλῇ σοὐδχ ἀπαϊδηιβ 44, αἵ οἴ. οτρ. 469 Καὶ 4 ἄλλως 
ἸΠΟΪ 51 αἰροίε ἃ 115, 411 ἐογπλ]αα πὴ ΠΟη σαΡΙΘθαπΐ, δα α]ζατη 
ΔΘ 64π6 δίαιθ ἘπΙΗγ δ πη. 2844 5. γ᾽ ΒΤ: γὰρ οοάεχ Ὀυάϊαπα5 
44, ῬΡήορανιί Ἡδϊπάοσ. 7. τὰ κάτω ἀξρι: κατω Β᾽ 8 τὰ βαρέα 
ΒΗΡΤΣΕ: βαρέα ᾳ 9 ζῴων ΒΤ | οἶσϑα ΤΈν γα ΒΤ 10 ἡμέτερα 
ἘΠΕ ΘΟΕ. 12 ΓΥ ἢ του 5ΟΥΡ5] δὲ σώματος ἸΠΟΪτ151 ΡὨΠΟΙος. 
ΝΟ]. 35 (1876) Ρ. 370: δήλωμα τοῦ σώματος ΒΤ, δήλωμα τούτου τῶ 
σώματε γρ. ἰ, δήλωμά του τῷ σώματι Ἠεϊηδοτῖ, δηλωμά τῳ τοῦ σώ- 
ματος ὙνἸπο οἰ πηδπη 14 μιμησαμένου ΤΡ: μεμησαμένουβ Βν 
22 ὄνομ᾽ ἄρ᾽ ἐστὶν τανεῖα ΒΤ | ἔοικε Β: ἔοικεν Τ ] φωνῇ ἐκείνου Β: 
φωνῆς ἐκεῖνο Τ, φωνῆς ἐκείνου Ὁ 23 ὅταν ἩεἰΠΔΟΙΙ: ὃ ἂν ΒΤ, 
οἵ. ΒΙΓΏ]]6 1 ΟΥΎοΎ πῇ Επτῃγ ἄδτη. 410, ΤῸ Βεκκοῦ. 26 μὰ δέ ἀλλ 
οὐκ ἐμοί πω 79. ΟΕ ΘοΥξ. .463 9Ε; μὰ, δ᾽ οὐκ αλλ (οὐκ ἀλλ ἴῃ 
Τηδῦρ, Ὀ) ἐμοί σω Β, μὰ δι οὔκ ἀλλ᾿ ἐμοὶ οὕπω Τ, ἀλλ᾽ οὐκ ἐμοί πω 
Ἡρπηδηη 
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,ὕ ’ὔ 

ἘΡΜ’. Τὸ δῊΣ 
Ν ν ,, ΄ , Α δι 

Σῷ. Τοὺς τὰ πρόβατα μιμουμένους τούτους χαὶ τοὺς 
2 ’ὔ ᾿ ἈΟΥΉΩΣΝ “- 2 , Ω) ὃχ ς 
ἀλεχτρυόνας καὶ τὰ ἄλλα ζῷα ἀναγχαζοίμεϑ' ἂν ὁμολο- 

- - “ »- 

γεῖν ὀνομάζειν ταῦτα ἀττερ μιμοῦνται. 
ΕΡΜ. ληϑῦ λέγεις. 
Σῷ, Καλῶς οὖν ἔχειν δοχεῖ σοι; 

ἿΣ 5} " Ν , "7 φτ Ἃ , 

ἘΡΜ. Οὐχ ἕμοιγξ. ἀλλὰ τίς ἂν, ὦ Σωώχρατες, μίέμη-- 
, 

σις εἴη τὸ ὀνομα; 
-" ,ὕ ς 2 Ἁ - 2 ἜΝ ἢ ͵ 

ΣΩ. Πρῶτον μέν, ὡς ἑμοὶ δοχεῖ, οὐχ ξάν, χαϑάπερ 
» - , ν ΄ «“ ,ὔ 

τῇ μουσιχῇ μιμουμεϑα τὰ πράγματα, οὕτω μιμωώμεϑα, 

χαίτοι φωνῇ γε χαὶ τότε μιμούμεϑα᾽ ἔπειτα οὐχ ἐάν, 
ἅτιερ ἢ μουσικὴ μιμεῖται, καὶ ἡμεῖς μιμώμεϑα, οὔ μοι 
δοχοῦμεν ὀνομάσειν. λέγω δ᾽ ἔτι τοῦτο᾽ ἔστι τοῖς τιράγ- 
μασι φωνὴ χαὶ σχῆμα ἑκάστῳ, καὶ χρῶμά γε πολλοῖς; 

ἘΡΜ. Πάνυ γε. 
27 ,ὕ 2 Ὁ ἀνα α -» »-» 3 ῖ 

ΣΩ. ᾿βοιχὲ τοίνυν οὐχ ἕάν τις ταῦτα μιμῆται, οὐδὲ 
στερὶ ταύτας τὰς μιμήσεις ῇ τέχνη ἦ ὀνομαστιχὴ εἶναι. 
αὗται μὲν γάρ εἰσιν ἡ μὲν μουσική, ἡ δὲ γραφιχή" ἡ γάρ; 

ἙἘΡΜ. Δναί. 

Σῷ, Τί δὲ δὴ τόδε; οὐ χαὶ οὐσία δοχεῖ σοι εἶναι ἕχά- 
στῳ, ὥσπερ χαὶ χρῶμα χαὶ ἃ νυνδὴ ἐλέγομεν; πρῶτον 
αὐτῷ τῷ χρώματι καὶ τῇ φωνῇ οὐχ ἔστιν οὐσία τις ἑχα- 
τέρῳ αὐτῶν χαὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν, ὅσα ἠξίωται ταύτης 

τῆς προσρήσεως τοῦ εἶναι; 
ΕΡΜ. Ἔμοιγε δοχεῖ. 
ΣΩ. Τί οὖν; εἴ τις αὐτὸ τοῦτο μιμεῖσθαι δύναιτο 

ἑκάστου, τὴν οὐσίαν, γραμμασί τὸ χαὶ συλλαβαῖς, ἀρ᾽ 
οὐκ ἂν δηλοῖ ἕχαστον ὃ ἔστιν; ἢ οὔ; 

ΕΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΣΩ, Καὶ τέ ἂν φαίης τὸν τοῦτο δυνάμενον, ὥσπερ 

3 τὰ ἄλλα ζῷα Β: τἄλλα ζῷα Τ᾽ τὸ μιμούμεϑα ΤΌ: μιμώμεϑα 
Β, δῇ μος τεοϊρίεπάυτη οἵ νεῦρα οὕτω μιμώμεϑα ἀρΙοεπἀαῇ τι φωνῇ 
ΒΤ: τῇ φωνῇ σοάθχ απαάϊδηϊ5 44, ργορανὶ Ηεδϊπάοτγέ 12 μιμεῖ-: 
ται σ: μιμῆται ΒΑαΤ 13 ὀνομάσειν ΒΤ: ὀνομάσαι νοὶ] ὀνομάζειν 
Ηεϊπάοτγί [ δ᾽ ἔτε τοῦτο Βαϊίογ;: δέ τε τοῦτο ΒΤ, δέ τοι τοῦτο ΑΗ, 
δὲ τίτοῦτοί τἠ7ἠ ἡ ὀνομαστικὴ Τ: ὀνομαστικὴ Β 18 μουσικὴ ΕΒ: 
μουσικῇ Ἴ, μουσικὴ (515) 20 δὲ ΒΤ: δαὶ Ὁ] τόδε ΡΤ: τότε ΒΌΘΗ 
23 αὐτῶν ΒΤ: τούτων Ἡ!γ5ΟΠὶρ; 27 ἄρ᾽ (ἀρ᾽ Τὴ οὐκ ἂν ΒΤ: ἄρα 
κἂν ΒΔάΠδτη ργοϊθροιη. δά Επὺπιίῃγάειῃ. Ρ. ΧΧΙΝ 28 ὅ ἐστιν ΒῈ 
[Ρ9: ΒΤ 80 τοῦτο εχ του [ξοϊΐ Τ' 
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τοὺς προτέρους τὸν μὲν μουσιχὸν ἔφησϑα, τὸν δὲ γραφι- 
χόν. τοῦτον δὲ τίνα; 

ἘΡΜ. Τοῦτο ἔμοιγε δοχεῖ, ὦ Σώχρατες, ὅπτερ πάλαι 
ζητοῦμεν, οὗτος ἂν εἶναι ὃ ὀνομαστιχός. 

ΧΧΧΥ, Σο, δἰ ἄρα τοῦτο ἀληϑές, ἤδη ἐ ἔοιχεν ἐπι- 
σχεττέον περὶ ἐχείνων τῶν ὀνομάτων ὧν σὺ ἤρου, περὶ 
ῥοῆς τε χαὶ τοῦ ἰέναι χαὶ σχέσεως, εἰ τοῖς γράμμασι καὶ 
ταῖς συλλαβαῖς τοῦ ὄντος ἐπιλαμβάνεται αὐτῶν [ἀπομι- 
μεῖσϑαι τὴν οὐσίαν], εἴτε χαὶ οὔ; 

ἘΡΜ. Πάνυ μὲν οὗν. 
Σῷ. Φέρε δή, ἴδωμεν, ττότερον ἄρα ταῦτα μόνα ἐστὶ 

τῶν πρώτων ὀνομάτων ἢ χαὶ ἄλλα πολλά. 
ἘΡΜ. Οἶμαι ἔγωγε καὶ ἄλλα. 
ΣΩ, Εἰχὸς γάρ. ἀλλὰ τίς ἂν εἴη) ὃ τρόπος τῆς διαι-- 

ρέσεως, ὅϑεν ἄρχεται μιμεῖσθαι ὃ μιμούμενος; ἄρα οὐχ 
ἐπείπερ συλλαβαῖς τὲ χαὶ γράμμασιν ῇ μέμησις τυγχάνει, 
οὖσα τῆς οὐσίας, ὀρϑότατόν ἐστι διελέσϑαι τὰ στοιχεῖα 

σιρῶτον, ὥσπερ οἱ ἐπιχειροῦντες τοῖς ῥυϑμοῖς τῶν στοι- 
χείων πρῶτον τὰς δυνάμεις διείλοντο, ἔπειτα τῶν συλλα- 
βῶν καὶ οὕτως ἤδη ἔρχονται ἐπὶ τοὺς δυϑμοὺς σχειψόμιε- 
γοι, τειρότερον δ᾽ οὔ; 

ΕΡΜ. Δ αΐί. 

Σῷ. ἄρ᾽ οὖν χαὶ ἡμᾶς οὕτω δεῖ πρῶτον μὲν τὰ φω- 
γήεντα διελέσϑαι, ἔπειτα τῶν ἑτέρων χατὰ εἴδη τά τὲ 
ἄφωνα καὶ ἄφϑογγα" οὑτωσὶ γάρ σπου λέγουσιν οἱ δεινοὶ 
στερὶ τούτων᾽ χαὶ τὰ αὐ φωνήεντα μὲν οὐ, οὐ μέντοι γε 
ἄφϑογγα; χαὶ αὖ τῶν φωνηέντων ὅσα διάφορα εἴδη ἐ ἔχει 
ἀλλήλων; χαὶ ἐπειδὰν πάντα διδλώμεϑα, τὰ ὄντα εὑ 

1 ἔφρησϑα ΤΌ: ἐφῆσϑα Β ] τὸν δέ τινα Τ, τὸν δὲ γραφικὸν του- 
τον δὲ τίνα ἰ 4 ζητοῦμεν σοάδχ ΨΙΠαΔΟΡΟΠΘΗΒ515 31: ἐζητοῦμεν 
ΒΓ οἵ )7ο; το ΒΠΒΘΌΟΝ, 1275 Ὁ 5 ἔοικεν Β: ὡς ἔοικεν Τ᾽, αἱ οἷς 
ὙΙΠοΪςο μηδ δα Ἐπ ἢν ἄετη. Ρ. 73 8 ἀπομιμεῖσθαι τὴν οὐσίαν 
Β, νεῦρα ἄδ]θνὶ ΡΤΟΙΪΘΡΌΠΙ. εα ἙἘυτῃγάεδιῃ. Ρ. ΧΧΝΤ ςΐ, 20, 15: 
ὥστε ἀπομιμεῖσϑαι τὴν οὐσίαν Τ᾽ τι ἴδωμεν ΤΌ: εἰδῶμεν Β| ἄρα Β 
127 Β:ῆ Τ. τὸ ἄρα Τ' : 23 ἄρ᾽ Β, ἀρ ΤΊ δεῖ Β; 564 εἴ εχ εὐπεπᾶ.: 
24 εἴδη ΒΤ: τὰ εἴδη Ἡεϊπηάοτῖ 26 οὔ οὐ Ὁ: ου οὐ Β, οὐ Ὑ, εἴ. 
Ἡδττηδηη δα Ιοη. 533 Ὁ 27 αὖ τῶν ΒΟΥ ΡϑΊ: αὐτῶν Β, αὐτῶν τῶν 
Τ 28 πάντα διελώμεϑα τὰ ὄντα εὖ πάντα Β: ταῦτα ΠΤ ΆΓῚ τὰ 
ὄντα εὖ πάντα Τ, ταῦτα διελώμεϑα, τὰ ὄντα αὖ πάντα ΗδΕΙ ΠΟΥ͂, 
ταῦτα δεώμεθα. [τὰ ὄντα] εὖ πάντα ΒεοῖΙ͂Ι, ταῦτα διελώμεϑα εὖ 
στάντα τὰ ὄντα ἩΘΥΤΉΔΠΉ 
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πάντα αὖ οἷς δεῖ ὀνόματα ἐπιϑεῖναι, εἰ ἔστιν εἰς ἃ ἀνα- 
φέρεται πάντα, ὥσπερ τὰ στοιχεῖα, ἐξ ὧν ἔστιν ἰδεῖν 
αὐτά τε χαὶ εἰ ἐν αὐτοῖς ἔνεστιν εἴδη κατὰ τὸν αὐτὸν 
τρόπον, ὥσπερ ἐν τοῖς στοιχείοις" ταῦτα πάντα χαλῶς 
διαϑεασαμένους ἐπίστασϑαι ἐπιφέρειν ἕχαστον κατὰ τὴν 
ὁμοιότητα, ἐάν τε ἕν ἑνὶ δέῃ ἐπιφέρειν, ξάν τε συγχεραν-- 
γύντα πολλὰ ἕνί, ὥσπερ οἱ ζωγράφοι βουλόμενοι ἀφο- 
μοιοῦν ἐνίοτε μὲν ὄστρεον μόνον ἐπήγνεγχαν, ἐνίοτε δὲ 
ὁτιοῦν ἄλλο τῶν φαρμάχων, ἔστι δὲ ὅτε πολλὰ συγχερά- 
σαντες, οἷον ὅταν ἀνδρείχελον σχευάζωσιν ἢ ἄλλο τι τῶν 
τοιούτων, ὡς ἂν οἶμαι δοχῇ ἑκάστη ἢ εἰχὼν δεῖσθαι 
ἑχάστου φαρμάκου" οὕτω δὴ χαὶ ἡμεῖς τὰ στοιχεῖα ἐπὶ 
τὰ πράγματα ἐποίσομεν, καὶ ἕν ἐπὶ ἕν, οὗ ἂν δοχῇ δεῖν, 
χαὶ σύμπολλα, ποιοῦντες ἃ δὴ συλλαβὰς χαλοῦσιν, χαὶ 
συλλαβὰς αὐ συντιϑέντες, ἐξ ὧν τὰ τεὲ ὀνόματα χαὶ τὰ 
ῥήματα συντέίϑεται" χαὶ πάλιν ἐκ τῶν ὀνομάτων καὶ ῥη- 
μάτων μέγα Τδη τι χαὶ καλὸν χαὶ ὅλον συστήσομεν, ὥσττερ 
ἐχεῖ τὸ ζῷον τῇ γραφικῇ, ἐνταῦϑα τὸν λόγον τῇ ὀνομα- 
στιχῇ ἢ ῥητορικῇ ἢ ἥτις ἐστὶν ἢ τέχνη. μᾶλλον δὲ οὐχ 
ἡμεῖς, ἀλλὰ λέγων ἐξηνέχϑην. συνέϑεσαν μὲν γὰρ οὕτως, 
ἧπερ σύγχειται, οἱ παλαιοί" ἡμᾶς δὲ δεῖ, δἴστδρ τεχνιχῶς 
ἐσπειστησόμεϑα σχοπεῖσϑαι αὐτὰ πάντα, οὕτω διελομέ- 
γους, εἴτε χατὰ τρόπον τά τὲ πρῶτα ὀνόματα κεῖται καὶ 

1 αὖ οἷς δεῖ Βαάπαπι ῥσοϊεροιη. δὰ Ἐπίμγάδμ. ρ. ΧΧΙΨΝ, οἴ 
Ὄγταδυκοτη (γαίυ]. ρ. 11: αὖὐϑὲς δεῖ ΒΤ, αὖϑις οἷς δεῖ ϑαῦρρε ερἰϑί. 
οὐἱξ. Ρ.144, αὖϑις δεῖ καὶ Ἠεϊπάο 2. ὥσπερ ΒΤ: καὶ ὥσπερ 1. ς. 
ΘΔΠΡΡΕ | ἐστιν Τ᾽ 3 αὐτά τε ΒΤ: αὐτὰ τὰ ὄντα Αϑί, αὐτὰ 5οΥἸρϑ5ϊ1 
εἰ ᾿πουραποίίομθπι τηδίοσα πη ροβί στοιχείοις ἀδ]ενι Ηδιπάογῇ 
4 ταῦτα ΒΤ: ταῦτα δὲ ἀρτπα 5.4] Δυτ Ια τη ΔΠΟΏΥΙΊΙ5, αἱ οἷ. 58,1 
68, κα 5 ἕκαστον Β: καϑ' ἕκαστον Τ, 564 καϑ'᾽ ρΡυποί5 ποίαν! 
ἰ, ἕκαστον ἑκάστῳ Θ1.4]ΠὈΔιτὴ 6 ὃν Τ;: ἐν Β γ πολλὰ ἑνὶ Β: 
πολλὰ Τ 8 ὄστρεον ΒΤ: ὄστρειον σοἄθχ Ρδιϊβίηιβ 1813, Πδης 
Τουτηδτὴ ρτόρανὶ (οραί πον. Ἰεςΐ. Ρ. 494, ὄστρεια δὲ μόνως οὕτως 
ἔλεγον οἱ ἀρχαῖοι ΑἴΠεη. 3, 44, αἴ ἀρὰ Ρ]αίοπειη Ῥμαραᾶγ. 25οὸ αὶ 
ΤΊηΊ. 92 Β ὄστρεον, ἀᾳ τερ. Χ 611 Ὁ ὄστρειον τορεῦϊς 9 τῶν φαρ- 
μάκων ΒΌΤ: γρ. καὶ τῶν χρωμάτων ἃ | δὲ τενεῖα ΒΤ 13 δοκῇ 
ἰδεῖν Β, δοκῃ δεῖν Τ, οἴ. 46, 25 14 σύμπολλα Β: σύμβολα ΤΊ ἃ 
Ἡεἰπάοτί; ὃ ΒΤ | καλοῦσιν Β: καλοῦσι Τ' 16 συντίϑεται σοάδχ 
Μαϊσδηιβ 896, ργορανὶ Ηδϊηάδοτί; συντέϑενται ΒΤ | ῥημάτων ΒΤ: 
τῶν ῥημάτων σοὐφθχ (παϊδηιϊ5 44, ργοθανι Ἡδϊμάου 18 ζῷον ΒΤ 

21 ἢ περ υἱ νϊἀφίυ σοάοχ ῬαυἸβίηιιβ 1813: εἴπερ ΒΊ, οἴ. 69, 9 εἰ 46 
51711}1 σοηζαβίομθ νευθοσιπλ ἥ γε εἰ εἴ γε Ο(οθεὶ μὸν. Ἰοούρεο5 
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τὰ ὕστερα, εἴτε μή, οὕτω ϑεᾶσϑαι" ἄλλως δὲ συνείρειν 
μὴ φαῦλον ἢ καὶ οὐ χαϑ' ὅδόν, ὦ φίλε Ἑρμόγενες. 

ΕΡΜ. Ἴσως γὴ ΖΔ ὦ Σώκρατες. 

ΧΧΧΥ͂Ι. Σο, Τί οὖν; σὺ τειστεύεις σαυτῷ οἷός τ᾽ 
ἂν εἶναι ταῦτα οὕτω Ἔν ἐγὼ μὲν γὰρ οὔ. 

ἘΡΜ. Πολλοῦ ἄρα δέω ἐ ἔγωγε. 
ΣΩ, βάσομεν οὖν, ἢ βούλει οὕτως ὅπως ἂν δυνώ- 

μεϑα, χαὶ ἂν σμικρόν τι αὑτῶν οἷοί τ᾽ ὠμὸν χατιδεῖν, 
ἐπιχειρῶμεν, γιροξιπόντες, ὥστπτερ ὀλίγον πρότερον τοῖς 
ϑεοῖς, ὅτι οὐδὲν εἰδότες τῆς ἀληϑείας τὰ τῶν ἀνϑρώπων 

δόγματα περὶ αὐτῶν εἰκάζομεν, οὕτω δὲ καὶ γῦν αὖὑ εἰσεόν-- 
τες ὑμῖν αὐτοῖς ἴωμιεν, ὅτι εἰ μέν τι χρῆν αὐτὰ διελέσϑαι 
εἴτε ἄλλον ὁντινοῦν εἴτε ἡμᾶς, οὕτως ἔδει αὐτὰ διαιρεῖ- 
σϑαι, γῦν δέ, τὸ λεγόμενον, χατὰ δύναμιν. δεήσει ἡμᾶς 
χερὶ αὐτῶν πραγματεύεσθαι; ; δοχεῖ ταῦτα, ἢ ττῶς λέγεις; 

ΕΡΜ. Πάνυ μὲν οὖν σφόδρα ἐ ἔμοιγε δοχεῖ. 
ΣΩ. Ζελοῖα μὲν οἶμαι φανεῖσθαι, ὠ ρμόγενες, γράμ-- 

μασι καὶ συλλαβαῖς τὰ πράγματα μεμεμημένα κατάδηλα 
γιγνόμενα" ὅμως δὲ ἀνάγχη. οὐ γὰρ ἔχομεν τούτου βέλ- 
τιον, εἰς ὅ τι ἐπανενέγχωμεν τιερὶ ἀληϑείας τῶν πρώτων 
ὀνομάτων, εἰ μὴ ἄρα βούλει, ὥσττερ οἱ τραγῳδοπιοιοί, 
ἐπειδάν τε ἀπορῶσιν, ἐπὶ τὰς μηχανὰς χαταφεύγουσι 
ϑεοὺς αἴροντες, χαὶ ἡμεῖς οὕτως εἰχτόντες ἀπαλλαγῶμεν, 
ὅτι τὰ πρῶτα. ὀνόματα οἱ ϑεοὶ ἔϑεσαν καὶ διὰ ταῦτα 

ὀρϑῶς ἔχει. ἀρα χαὶ ἡμῖν χράτιστος οὗτος τῶν λόγων; 
ἢ ἐχεῖνος, ὅτι παρὰ βαρβάρων τινῶν αὐτὰ τ:ταρειλήφα- 
μεν, εἰσὶ δὲ ἡμῶν ἀχαιότεροι βάρβαροι; τ ὅτι ὑπὸ πα- 
λαιότητος ἀδύνατον αὐτὰ ἐπισχέψασϑαι, ὥσπερ χαὶ τὰ 

1 εἴτε μὴ ΒΤ: καὶ 5ιρτα εἴτε δα 4. Τ, εἴτε καὶ μὴ ΕΗΡ, εαάδρῃῃ 
Ἰπθυροϊδίϊο Ἔχϑίαί ΡΟ] ς. 325, 2 ΒΕΚΚΕΟΥ . ἢ Β: ἢ ἴῃ τ88. Τι} 
8 τῶμεν ἴ: τῶν μὲν αἱ νΙἀείυγ Τ' 12 ἡμῖν αὐτοῖς Β, ἡμῖν αὑτοῖς 
ΤΊ ἴωμεν ΒΤ: ἴδωμεν Πευδ46 5Ρ6ς. ΟΥ̓. Ὁ. 85 | μέν τε χρῆν Αϑί: 
μὲν τι χρηστὸν ἔδει ΒΊ, μέντοι ἢ χοὴ ἔδει ἩΙΕΙΠαοτΐ, μὲν ὅτι ἄριστα 
ἔδει Βαςπηδηη, μὲν ὡς ἄριστον ἔδει ΘίΔ Πα 13 οὕτως ἔθει ΒΤῸ 
οὑτωσὶ δεῖ ΑΞ τις ΒΤ 21 εἰ μὴ ἄρα βούλει ἩεττΔΠΗ, οἴ. 6 
Τ6Ρ. Π| 372 Ε: εἰ μὴ ἄρα δεῖ ΒΗΊ, εἰ μὴ ἄρα δὴ ἢ, ἐὰν μὴ ἄρα δὴ 
ΘΙΔΠΡδιτη [ τραγῳδοποιοὶ ΒΤ: τραγῳδιοποιοὶ Ὁ 23 ἀπαλλαγῶ- 
μὲν ΒΤ: ἀπαλλαγεῖμεν ἩφΙηδοτῇ δά Ῥτοΐδρ. δι 110 ἐν 624 25 ἔχει 
ἄρα, καὶ Ἰπτογραηχιὶί 1. ο. Ηοϊηάοτγῇ ἄρα ΒΤ ἢ ΒΤ: εἴη ἢ Ἰεἴςς 
Ἠεϊπδοτῇ 27 βάρβαροι ΒΤ: οἱ βάρβαροι ποι άσε α Ὧ ῊΣ δδ 
πί νἀεἰἴυγ Β 
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βαρβαριχά; αὗται γὰρ ἂν πᾶσαι ἐχδύσεις εἶεν χαὶ μάλα 
χομιψαὶ τῷ μὲ ἐϑέλοντι λόγον διδόναι περὶ τῶν πρώτων 
ὀνομάτων, ὡς ὀρϑῶς χεῖται. χαίτοι ὅτῳ τις τρόπῳ τῶν 
πρώτων. ὀνομάτων τὴν ὁθε υτηῆα μι οἶδεν, ἀδύνατόν πτου 
τῶν γε ὑστέρων εἰδέναι, ἃ ἐξ ἐχείνων ἀνάγχη δηλοῦσϑαι, 
ὧν τις πέρι μηδὲν οἶδεν" ἀλλὰ δῆλον « ὅτι τὸν φάσκοντα 
χτερὶ αὐτῶν τεχνιχὸν εἶναι περὶ τῶν πρώτων ὑνομάτων 
μάλιστά τε χαὶ χαϑαρώτατα" δεῖ ἔχειν ἀποδεῖξαι, ἢ εὐ 
εἰδέναι, ὅτι τά γε ὕστερα ἤδη φλυαρήσει. ἢ σοὶ ἄλλως 
δοχεῖ; 

ἘΡΜ. Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ὦ Σώχρατες, ἄλλως. 
ΣΟΌ μὲν τοίνυν ἐγὼ ἤσϑημιαι περὶ τῶν πρώτων 

ὀνομάτων, χεάνγυ μοι δοχεῖ ὑβριστικὰ εἶναι χαὶ γελοῖα. 
τούτων οὖν σοι μεταδώσω, ἂν βούλῃ: σὺ δ᾽ ἂν τι ἔχῃς 
βέλτιόν ποϑεν λαβεῖν, πεειρᾶσϑαι χαὶ ἐμοὶ μεταδιδόναι... 

ΕΡΜ. Ποιήσω ταῦτα. ἀλλὰ ϑαρρῶν λέγε. 
ΧΧΧΥΗ. ΣΩ, Πρῶτον μὲν τοίνυν τὸ ῥῶ ἔμοιγε φαί- 

γεται ὥσττερ “ὄργανον εἶναι πάσης τῆς κινήσεως, ἣν οὐδ᾽ 
εἴπομεν δὲ ὅ τι ἔχει τοῦτο τοὔνομα" ἀλλὰ γὰρ δῆλον ὅτι 
ἴεσις βούλεται εἶναι" οὐ γὰρ ἡτα ἐχρώμεϑα ἀλλὰ εἶ τὸ 
σαλαιόν. ἢ δὲ ἀρχὴ ἀπτὸ τοῦ κίειν" ξεγνιχὸν δὲ τοὔνομα" 
τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἰέναι. εἰ οὖν τις τὸ παλαιὸν αὑτῆς εὕροι 
ὄνομα εἰς τὴν ἡμετέραν φωγὴν συμβαῖνον, ἴεσις ἂν ὀρϑῶς 
χαλοῖτο᾽ νῦν δὲ ἀπό τε τοῦ ξενικοῦ τοῦ χίειν χαὶ ἀπὸ 
τῆς τοῦ ἦτα μεταβολῆς χαὶ τῆς τοῦ νῦ ἐνθέσεως χίνησις 
κέκληται [ἔδει δὲ κιείνησιν χαλεῖσϑαι ἢ εἶσιν. ἡ δὲ στά- 
σις ἀπόφασις τοῦ ἰέναι βούλεται εἶναι, διὰ δὲ τὸν χαλ-- 
λωπισμὸν στάσις ὠνόμασται]. τὸ δὲ οὖν δῶ τὸ στοιχεῖον, 
ὥσττιξρ λέγω, χαλὸν ἔδοξεν ὄργανον. εἶναι τῆς κινήσεως 
τῷ τὰ ὀνόματα τιϑεμένῳ πρὸς τὸ ἀφομοιοῦν τῇ φορᾷ" 

1 ἐκδύσεις ΤΌ: εἰσδύσεις Β, ἴῃ τηαΥρ. {, οἵ, 46 σοηξαβίοηα ρύδθ- 
ΡοϑβΙ Ποπατη ἐκ εἴ εἰβ Ῥῃδβάοῃ. 178, 5 ἘΠΙεπ ας Αὐγδη. 1 ῬΦ 5... ἢ 
{: ἢ ΤΊ σοὶ Βὲ: σὺ Τ᾽ τι ὦ σώκρατες ἄλλως ΒΤ: ἄλλως ὦ σώκρατες 
(ΗΡ, 5ε4 {τδηβροϑι ΟΠ 6 1 γευθόσατη ἱπαϊοανὶε Ρ 17 ῥῶ Β: Ὁ: 
18 οὐδ᾽ εἴπομεν ΒΤ: οὐ διείπτοιιεν ΝΑΒΘΥ σοτΙητη. 11 Ρ. 78 601]. ῬΗδαάτ. 

25} ( ΕΠ 27: ἃ 19 διότι Β, διότι Τ' 20 ἵεσις Β| ἦτα Β: 

ΧΕ Φ, Πν} 8. ΤΡῚ; 22 ἐστον. ΒΒ δέψαν ΒΝ 23 ἴαοιξ ΠῚ 28 ΒΒ 

7, 711] ὦ ΒΨ 26 ἔδει δὲ --- 28 ὠνόμασται ἩεἸπάογῆο ΔποίοΥ 6 
ἵποῖαϑῖς Αϑὲ { κιβένησιν ΒΤ: κίέεισιν (ΟΥ̓ΠΔΤΙῸΒ ΘΟΙοΡ., Ῥ-. 20 εἶσιν 
ΒΤ: ἴεσιν 1. ας. (ΟΥΠΑΥΙΙΙ5 27 ἱέναι Β 28 τὸ δὲ οὖν ΒΌΘΠΗΡΤΥ: 
τὸ δὴ οὖν Ὁ, τὸ δ᾽ οὖν ἴῃ τηατρ. Ρ, τὸ δὲ αὖ ἴῃ τηατρ. { ῥῶ Β, ὁ Τ 
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πολλαχοῦ γοῦν χρῆται αὐτῷ εἰς αὐτήν" πρῶτον μὲν ἐν 
αὐτῷ τῷ ῥεῖν καὶ δοῇ διὰ τούτου τοῦ γράμματος τὴν 
φορὰν μιμεῖται, εἶτα ἐν τῷ τρόμῳ, εἶτα ἕν τῷ τρέχειν, 
ἔτει δὲ ἐν τοῖς τοιοῖσδε δήμασιν, οἷον κρούειν, ϑραύειν, 
ἐρείχειν, ϑρύπτειν, χερματίζειν, δυμβεῖν᾽ πάντα ταῦτα 
τὸ πολὺ ἀτιειχάζει διὰ τοῦ δῶ" ἑώρα γὰρ οἶμαι τὴν 
γλῶτταν ἐν τούτῳ ἥχιστα, μένουσαν, μάλιστα δὲ σειομέ- 
γην᾽ διὸ “φαίνεταί μοι τούτῳ πρὸς ταῦτα καταχεχρῆσϑαι. 
τῷ δὲ αὐ ἰῶτα πρὸς τὰ λεπτὰ σπιάντα, ἃ δὴ μάλιστα διὰ 
πάντων ἴοι ἂν. διὰ ταῦτα τὸ ἰέναι χαὶ τὸ ἵεσϑαι διὰ 
τοῦ ἰῶτα ἀπομιμεῖται, ὥσττερ γε διὰ τοῦ φῖ καὶ τοῦ ψῖ 
χαὶ τοῦ σῖγμα χαὶ τοῦ ζῆτα, ὕτι πνευματώδη τὰ γράμ- 
ματα, πάντα τὰ τοιαῦτα μεμίμηται αὐτοῖς ὀνομάζων, 
οἷον τὸ ψυχρὸν χαὶ τὸ ζέον χαὶ τὸ σείεσϑαι καὶ ὅλως 
σεισμόν. χαὶ ὅταν που τὸ φυσῶδες μιμῆται, πανταχοῦ 
ἐνταῦϑα ὡς τὸ πολὺ τὰ τοιαῦτα γράμματα ἐπιφέρειν 
φαίνεται ὁ τὰ ὀνόματα τιϑέμενος. τῆς δ᾽ αὖ τοῦ δέλτα 
συμπιέσεως χαὶ τοῦ ταῦ χαὶ ἀπερείσεως τῆς γλώττης 

τὴν δύναμιν χρήσιμον φαίνεται ἡγήσασθαι πρὸς τὴν μί- 
μησιν τοῦ δεσμοῦ χαὶ τῆς στάσεως. ὅτι δὲ ὀλισϑάνει 
μάλιστα ἐ ὃν τῷ λάβδα ἡ “γλῶττα κατιδών, ἀφομοιῶν ὠνό-- 
μασὲ τά τε λεῖα καὶ αὐτὸ τὸ ὀλισϑάνειν χαὶ τὸ λιπαρὸν 
χαὶ τὸ χολλῶδες καὶ τἄλλα πάντα τὰ τοιαῦτα. ῃ δὲ 
ὀλισϑανούσης τῆς γλώττης ἀντιλαμβάνεται ἡ τοῦ γάμμα 
δύναμις, τὸ γλίσχρον ἀπεμιμήσατο καὶ γλυχὺ καὶ γλοιῶ- 

1 γ᾽ οὖν Β, σοττ. Ὁ | ἐν αὐτῷ Β: αὐτῷ Ὑ, οἴ, 1ο, 12 3 τρέχειν 
ςοάσχ Ῥαδγιϑίηιβ 1813, ρύόρανὶ ΗΙγβοῃρ; τραχεῖ ΒΤ ἡ 8 ΒΗ: 
δὲ καὶ σοάοχ (παϊδηιβ 44, Ρτορανῖς Ἡεϊημάο. κ ῥυμβεῖν Β.: 
ῥύμβειν αἱ νἸάδίαγ Τ, ῥέμβειν ἃ ] ταῦτα ΒΤ: τὰ ἐς αδις σοάοσχ αι- 

αἴδπτι5 44, ρτορανι ΗἨδιηοτῇ 6 ρω Β,9 ΤΊ ἑώρα Ἠεϊπάοτῇ: ἐῶ 
ΒΑΎΊ, ἐῶμεν δ, ἔγνω Ηξιυβαα 5ρες. οΥἹ. Ρ. 85 8 τούτῳ πρὸς Β: 
τούτω καὶ πρὸς Τ, 564 καὶ ροδβίεα Δάάαϊζιπη) 6556 ν]ἀθίαγ, τούτῳ 

οὕτω καὶ πρὸς Ἡεϊπάοτ ο δὲ αὖ τανεῖὰ ΒΤ]Ι ἰῶτα ΒΤῚ το ΐεσθαι 
ΒΟΙΡΘΙ: ἐγ έσθαι ΒΥ, ἴεσϑαι ΤΌ τι ἰῶτα ΒΤ | ἀπομιμεῖται ΒΤ: 

ἀπομιμεῖσθαι ςοάοχ Οπαϊδηι5 44, ΡγοΡαν Ε Ἡεϊπάοτί] φῖ Β:φ ΤΙ 
τ 5... πῇ ἢ 12 σίγμα Β, σ ΤΊ ζῆτα Β: ἘΠ 15 σεισμόν ΒΊ: 
σισμόν ἩδΙηοτῖ τό ΠΣ ἢ Β: ἐνταῦϑα ΕΧ ἐνταῦτα ἴξοἰῖ Τ' 

17 τιϑέμενος Β: ϑέμενος ΤΊ] δελτα Β: δὟΛΤ 18 ταῦ ὕΒ, ταυτ᾽ 20 ὅτι 

δὲ τ σα; Ἐν. οἷν, 21,9 Ι ὀλισϑάνει ΒΤ: ὀλισθαένει Ὁ 21 λάβδα 

Β:ΖΤ 22 αὐτὸ ΒΤ; τοῦτο Ηϊγϑοῆ 23 Τ: ΒΒ, 124 γάμμα: 

Ὄ 

ΙοΟ 

ις 

20 

25 



το 

το 

ζ0Ο 

29 

30 

498 ΚΡΑΤΥ͂ΛΟΣ 00 

δες. τοῦ δ᾽ αὖ νῦ τὸ εἴσω αἰσϑόμενος τῆς φωνῆς, τὸ 
ἔνδον καὶ τὰ ἐντὸς ὠνόμασεν, ὡς ἀφομοιῶν τοῖς γράμ- 
μασι τὰ ἔργα. τὸ δ᾽ αὐ ἄλφα τῷ μεγάλῳ ἀπέδωχε, χαὶ 
τῷ μήκει. τὸ ἡ, ὅτι μεγάλα τὰ γράμματα. εἰς δὲ τὸ ἡἐῃ 
γύλον τοῦ οὐ δεόμενος σημείου, τοῦτο γελεῖστον αὐτῷ εἰς 
τὸ ὄνομα ἐνεχέρασεν. καὶ τάλλα οὕτω φαίνεται προσβι- 
βάζειν χαὶ χατὰ γράμματα χαὶ κατὰ συλλαβὰς ἑἕχάστῳ 
τῶν ὄντων σημεῖόν τϑ χαὶ ὄνομα ποιῶν ὃ γομοϑέτης, ἐχ 
δὲ τούτων τὰ λοιπὰ ἤδη αὐτοῖς τούτοις συντιϑέναι ἀπο-- 
μιμούμενος. αὕτη μοι φαένεται, ὠ Ἑρμόγενες, βούλεσϑαι 
εἶναι ἣ τῶν ὀνομάτων ὀρϑύτης, εἰ μή τι ἄλλο Κρατύλος 
ὅδε λέγει. 

ΧΧΧΥΠΙΙ. ἘΡΜ. Καὶ μήν, ὦ Σώχρατες, πολλά γέ 
μοι πολλάκις πράγματα παρέχει Κρατύλος, ὥσπερ κατ᾽ 
ἀρχὰς ἔλεγον, φάσχων μὲν εἶναι ὀρϑότητα ὀνομάτων, ἥτις 
δ᾽ ἐστὶν οὐδὲν “σαφὲς λέγων, ὥστε μὲ μὴ δύνασϑαι εἰδέ- 
γαι, πότερον ἑχὼν ἢ ἄχων οὕτως ἀσαφῶς ἑχάστοτε περὶ 
αὐτῶν λέγει. γῦν οὖν μοι, εὖ Κρατύλε, ἐναντίον Σωχρά- 
τους εἰχτέ, τηότερον ἀρέσχει σοι ἢ λέγει Σωχράτης περὶ 
ὀνομάτων, ἢ ἔχεις πῇ ἄλλῃ κάλλιον λέγειν; καὶ εἰ ἔχεις, 
λέγε, ἵνα ἤτοι μάϑης παρὰ Σωχράτους ἢ διδάξῃς ἡμᾶς 
ἀμφοτέρους. 

ΚΡ. τί δέ, ὦ “ρμόγενες; δοχεῖ σοι ὁάδιον εἶναι οὕτω 
ταχὺ μαϑεῖν τε χαὶ διδάξαι δτιοῦν πρᾶγμα, μὴ ὅτι το- 
σοῦτον, ὃ δὴ δοχεῖ ἐν τοῖς μέγιστον εἶναι; 

ΕΡΜ. Μὰ 4 οὐκ ἔμοιγε. ἀλλὰ τὸ τοῦ Ἡσιόδου χα- 
λῶς μοι φαίνεται ἔχειν, τὸ εἰ χαί τις “σμικρὸν ἐχεὶ σμε- 
χρῷ καταϑείη, προὔργου εἶναι. εἰ οὖν χαὶ σμιχρόν τί 
οἷός τ᾽ εἶ πλέον ττοιῆσαι, μὴ ἀπόχαμνε, ἀλλ᾽ εὐεργέτει 
χαὶ Σωχράτη τόνδε, δίχαιος δ᾽ εἶ, καὶ ἐμέ. 

τνυ Β, »Τ τὸ ἔνδον καὶ τὰ ἐντὸς ΒΤ: τὸ ἔνδον καὶ τὸ ἐντὸς 
οοὐάδχ (ΟΙ5Π1Π]ΔΠ115 155, ΡΥΟΡαν ΗΙγβοῆΙρ, τὰ ἔνδον καὶ τὰ ἐντὸς 
ςοάθχ ΡΥ 5ΙΠΙ15 181 3 εἴ οοάθχ παϊδημβ 44, Ῥγορανὶ Ἡδιπάογῇ 
3 ἄλφα ἘΣ 4 τὸ 7) ἡ ΒΕΗΡ: : τῷ 7) ἡρὰ | γογγύλον ΟΣ: ΤΈρ ΟΠ Ὁ 

Ἡρρί, γόγγυλον ΡΤ που Β,ο ΠΕΡ ἢ ἐνεκέρασεν Ὀ: ὃν ἐκέρασεν 

Β, ἐνεκέρασε Τ 9 ἤδη ἔσδεχ ῬΑΥΙΒΙΠῸ5 1813: εἴδη ΒΤ τ6 ὥστέ 
με ΒΤ, ὥστ᾽ ἐμὲ ΒεΙκΚκοῦ, οἵ. 53, 22 17 πότερον Τ: ἃ πρότερον 
ΒΙ0), πρότερον 4, εἴ. ῬΏῃδεάοη. 154, 7 20 Ρροβί ὀνομάτων ἔ1556 
ν]ἀδίυγ ὀρϑότητος ἴῃ Τ, οἷ. 14. 26 πῃ ΤΡ, πῆι Β [[ καὶ εἰ ΒΤ: καἀὲ ὃ 
56 ΓΡ51 5Ρ66. ΟΥ̓; Ρ. 28 23 δὲ ΒΤ: δαὶ θ΄ 24 μὴ ΤΡ: ἢ Β 1255 μέ: 
γιστον ἘΣ: μεγίστοις μέγιστον ΒΤΘ 27 σμικρῷ Τὶ σμικροῦ Β, 

ς 
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ΣΩ, Καὶ μὲν δὴ ἐ ἔγωγε χαὶ αὐτός, ὦ ὦ Κρατύλε, οὐδὲν 
ἂν ἰσχυρισαίμην ὧν εἴρηχα, ἢ δέ μοι ἐφαίνετο, μεϑ' Ἕρ- 
μογέγους ἐπεσχειψνάμην, ὥστε τούτου γε ἕνεχα ϑαρρῶν 
λέγε, εἴ τι ἔχεις βέλτιον, ὡς ἐμοῦ ἐνδεξομένου. εἰ μέντοι 
ἔχεις τι σὺ κάλλιον τούτων λέγειν, οὐχ ἂν ϑαυμάζοιμε" 
δοχεῖς γάρ μὸι αὐτός τε ἐσχέφϑαι τὰ τοιαῦτα χαὶ παρ᾽ 
ἄλλων μεμαϑηκέναι. ἐὰν οὖν λέγῃς τι χάλλιον, ἕνα τῶν 
μαϑητῶν ττιερὶ ὑρϑότητος ὀνομάτων χαὶ ἐμὲ γράφου. 

ΚΡ. Ἄλλὰ μὲν δή, ω Σώχρατες, ὥσπερ σὺ λέγεις, με- 
μέληχέν τέ μοι τιερὶ αὐτῶν χαὶ ἴσως ἂν σε ποιησαίμην 
μαϑητήν. φοβοῦμαι μέντοι, μὴ τούτου στᾶν τοὐναντίον 
ἢ) ὅτι μοί σῶς ἐπέρχεται λέγειν πρὸς σὲ τὸ τοῦ ἀχιλ- 
λέως, ὃ ἐχεῖνος ἐν Τιταῖς πρὸς τὸν Ζ4ἴαντα λέγει. φησὶ δὲ 

“ἶαν “ιογενὲς Τελαμώνιε, χοίρανε λαῶν, 
σιᾶντα τί μοι χατὰ ϑυμὸν ἐείσω μυϑήσασϑαι. 

καὶ ἐμοὶ σύ, ὦ Σώχρατες, ἐπιδικῶς φαίνει χατὰ νοῦν 
χρησμῳδεῖν, εἴτε 7ταρ᾽ πὐϑύφρονος. ἐχτίπνους γενόμεγος, 
εἴτε χαὶ ἄλλη τις Μοῦσα πάλαι σε ἐνοῦσα ἐλελήϑει. 

ΣΩ, Ὦ ᾽γαϑὲ Κρατύλε, ϑαυμάζω χαὶ αὐτὸς πάλαι τὴν 
ἐμαυτοῦ σοφίαν, χαὶ ἀπιστῶ. δοχεῖ οὖν μοι χρῆναι ἐπτα- 
γασχέψασϑαι, τί καὶ λέγω. τὸ γὰρ ἐξαπατᾶσϑαι αὐτὸν 
ὑφ᾽ αὑτοῦ πάντων χαλετεώτατον" ὅταν γὰρ μηδὲ σμιχρὸν 
ἀποστατῇ ἀλλ᾽ ἀεὶ πταρῇ ὃ ἐξαπατήσων, τεῶς οὐ δεινόν; 
δεῖ δή, ὡς ἔοιχε, ϑαμὰ μεταστρέφεσϑαι ἐπὶ τὰ προειρη- 
μένα, χαὶ τιειρᾶσϑαι, τὸ ἐχείνου τοῦ ποιητοῦ, βλέπειν 
ἅμα πρόσσω χαὶ ὀπίσσω. χαὶ δὴ καὶ νυνὶ ἡμεῖς ἴδωμεν, 
τί ἡμῖν εἴρηται. ὀνόματος, φαμέν, ὀρϑότης ἐστὶν αὕτη, 
ἥτις ἐνδείξεται, οἷόν ἔστι τὸ τιρᾶγμα" τοῦτο φῶμεν ἵἷχα- 
γῶς εἰρῆσϑαι; 

ΚΡ. Ἐμοὶ μὲν δοχεῖ στάνυ σφόδρα, ὦ Σώχρατες. 
ΣΩ; Διδασχκαλίας ὁ ἄρα ἕγεχα τὰ ὀνόματα λέγεται; 
ΚΡ. Πανυ γε. 

τ4 Αἶαν ---τα μυϑήσασϑαι Ἡοπιου. 1]. ο, 644 54, Ι 21 τὸ γὰρ --- 23 δει- 
γόν 510}. βογ]ερ. 23, 17 1 26 ἅμα πρόσσω χαὶ ὀπίσσω Ἡδοτηοτ. 1]. 1, 343 

3 1Οο9 

2) ἧ ΤΙ: ἢ Β 4 μέντοι Β. ἘΣ ΕἸηθης, εὐ: ὧξν το 5 τί8Β 
“πὸ 5, Ὁ μεμέληκεν ΒΝ, μεμέληκε ΤΡ 12 πῶς Β λέγειν πρὸς σὲ 
ΒΤ: πρὸς σὲ λέγειν ἈῊΡ τ5 ἐείσω ΒΤ: ἐείσαο (ΟὔὈΘΐ ΤηΠΘΓη05. νΟ]. 5. 
(1877) Ρ.19 τό φαίνει ΒΤ: φαίνῃ Βὲ τ7 ἐπίπνους ΤΌ: ἐπιγνοῦς 
ΒΌΝ ιτιϑ8τίς Β 19 Κρατύλε ἄδιονι ΝΑ ΕΥ ΟΠ 5. ΟΥ. 0.12 2ι1 αὑτὸν 
Β φονυνὶ Β: νῦν Τ' ̓  ἴδωμεν ΤΣ εἰδῶμεν ΒΟ Σ᾿ ΠΣ) ΕΟ ΕΣ 
28 τοῦτο φῶμεν ΤΙ: καὶ τοῦτο φῶμεν Β, φῶμεν Ῥ 31 ἀρὰ Β 
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429 ΚΡΑΤΥ͂ΛΟΣ {1 

ΣΩ, Οὐκοῦν φῶμιεν χαὶ ταύτην τέχνην εἶναι χαὶ δη- 
μιουργοὺς αὐτῆς: 

ΚΡ. “Πᾶαάνυ γ8. 

ΣΟ; Τίνας; 

ΚΡ. Οὕσπερ σὺ χατ ἀρχὰς ἔλεγες, τοὺς γομοϑέτας. 499 

ΣΏ, Πότερον οὖν καὶ ταύτην φῶμεν τὴν τέχνην ἐν 

τοῖς ἀνθρώποις ἐγγίγνεσθαι, ὥσπερ καὶ τὰς ἄλλας, ἢ 
μή; βούλομαι δὲ λέγειν τὸ τοιόνδε. ζωγράφοι εἰσίν που 
οἱ μὲν χείρους, οἱ δὲ ἀμείνους; 

ΚΡ. Πανυ γε. 
ΣΩ, Οὐχοῦν οἱ μὲν ἀμείνους τὰ αὑτῶν ἔργα χαλλίω 

παρέχονται, τὰ ζῷα, οἱ δὲ φαυλότερα; χαὶ οἰχοδόμοι 
ὡσαύτως οἱ μὲν χαλλίους τὰς οἰχίας ἐργάζονται, οἱ δὲ 
αἰσχίους; 
ΡΛ, 

Σῷ, ρ᾽ οὖν χαὶ νομοϑέται οἱ μὲν χαλλίω τὰ αὑτῶν 
ἔργα παρέχονται, οἱ δὲ αἰσχίω; 

ΚΡ. Οὐ μοι δοχεῖ τοῦτο ἔτι. 
Σῷ, Οὐχ ἄρα δοχοῦσί σοι νόμοι οἱ μὲν βελτίους, οἱ 

δὲ φαυλότεροι εἰναι; 
ΚΡ. Οὐ δῆτα. 
Σῶῷ. Οὐδὲ δὴ ὄνομα, ὡς ἔοικε, δοχεῖ σοι χεῖσϑαι τὸ 

μὲν χεῖρον, τὸ δὲ ἄμεινον; 
ΚΡ. Οὐ δῆτα. 
ΣΩ. Πάντα ἄρα τὰ ὀνόματα ὀρϑῶς χεῖται; 
ΚΡ. Ὅσα γε ὀνόματά ἔστιν. 
Σῷ, Τί οὖν; ὃ καὶ ἄρτι ἐλέγετο, Ἕρμογένει τῷδε πό- 

τερον μηδὲ ὄνομα [τοῦτο] χεῖσϑαι φῶμεν, εἰ μή τι αὐτῷ 
Ἑρμοῦ γενέσεως προσήχει, ἢ χεῖσϑαι μέν, οὐ μέντοι ὃρ- 
ϑῶς γε; » 

ΚΡ. Οὐδὲ χεῖσϑαι ἔμοιγε δοχεῖ, ὦ “Σώχρατες, ἀλλὰ 
δοκεῖν κεῖσϑαι, εἶναι δὲ ἑτέρου τοῦτο τοὔνομα, οὕτπιερ καὶ 
ἢ φύσις [ἡ τὸ ὄνομα δηλοῦσα]. 

8 ζῳγράφοι {Ὶ εἰσίν Β : εἰσί Τ' 12 τὰ ζῷα ΒΤ, ἱπο] 51: Ηἱγ- 
50 Πρ 16 ἀρ Β, ἀρ ΤΊ τὰ αὑτῶν ἔργα (νεὶ τὰ ἔργα τὰ αὐτῶν) 
Βαϊζογ: τὰ ἔργα αὐτῶν (Β), τὰ ἔργα αὐτῶν ΤΝ το νόμοι ΒΤ: 
οἱ νόμοι ἩΘΙΠΔΟΥΕ 25 ἄρα ΒΒ 26 ἐστιν Β: ἐστι ὮΤ 428 τοῦτο 
ἘΠΠ Ἰπο πὶ: τούτῳ Ἐ,| τὸ ΒΤ: τε ἄρα σοάδχ (πάϊδηιϊ5 44, ργοθανὶξ 
Ἠείπδοτε 297 1 32 δοκεῖν ἜΡε δοκεῖν μὲν σοαδχ Ῥαγιβίηιβ 
2992, ΡτΟΡαν!ΐ ΉΒΕῪΝ 33 ἡ τὸ ὄνοια δηλοῦσα ΒΊ, 1πο] 51: ἣν 
τὸ ὄνομα δηλοῖ ἩεἸπάοτί, νῖτη τίσι] ἴῃ ἡ φύσις ΠΟῊ ἰπιδεχίε! 1η- 
τευ ρο]αΐου οἴ, Καῦ ρου ρου. βυύ. 50, 2, 4 
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ΣΩ. Πότερον οὐδὲ ψεύδεται, ὅταν ΤῊΣ φῇ Ἕρμογένη 

αὐτὸν εἶναι; μὴ γὰρ οὐδὲ τοῦτο αὖ ἢ, τὸ τοῦτον φάναι 
“ρμογένη εἶναι, εἰ μὴ ἔστιν; 

ΚΡ Πρ λέγεις; 

ΣΏ. “ρα ὅτι ψευδῆ λέγειν τὸ παράπαν οὐχ ἔστιν, 
ἄρα τοῦτό σοι δύναται ὃ λόγος; συχνοὶ γάρ τινὲς οἱ λέ- 
γοντες, ὦ φίλε Κρατύλε, χαὶ νῦν χαὶ 7τάλαι. 

ΚΡ. Πῶς γὰρ ἂν, ὦ Σώχρατες, λέγων γέ τις τοῦτο, ὃ 
λέγει, μὴ τὸ ὃν λέγοι; ἢ οὐ τοῦτό ἔστιν τὸ ψευδῆ λέγειν, 
τὸ μὴ τὰ ὀντὰ λέγειν; 

Σ, Κομψότερος μὲν ὃ λόγος ἢ χατ' ἐμὲ χαὶ κατὰ 

τὴν ἐμὴν ἡλικίαν, ὠ ἑταῖρε᾽ ὅμως μέντοι εἰττέ μοι το- 
σόνδε" πότερον λέγειν μὲν οὐ δοχεῖ σοι εἶναι ψευδῆ, φά- 
γαι δέ; 

ΚΡ. Οὔ μοι δοχεῖ οὐδὲ φάναι. 
σῷ, Οὐδὲ εἰπεῖν οὐδὲ προσειπεῖν; οἷον εἴ τις ἀτπταν- 

τήσας σοι ἐπὶ Ξενίας, λαβόμενος τῆς χειρὸς εἴσεοι" χαῖρε, 

ω ξέγε 41ϑηναῖε, υἱὲ Σμιχρίωνος Ἑρμόγενες, οὗτος λέξειεν 
ἂν ταῦτα ἢ; ; φαίη ἂν ταῦτα ἢ εἴποι ἂν ταῦτα ἢ προσεέποι 
ἂν οὕτω σὲ μὲν οὔ, -Ξρμογένη δὲ τόνδε; ἢ οὐδένα; 

ΚΡ. ἹἸμοὶ μὲν δοχεῖ, ὦ ΡΣ ἄλλως ἂν οὗτος 
ταῦτα φϑέγξασϑαι. 

ΣΩ, “1λλ:. ἀγαπητὸν χαὶ τοῦτο. ττηότερον γὰρ ἀληϑῆ 
ἂν φϑέγξαιτο ταῦτα ὃ φϑεγξάμενος ἢ ψευδῆ; ἢ τὸ μέν 
τι αὐτῶν ἀληϑές, τὸ δὲ ψεῦδος; χαὶ γὰρ ἂν χαὶ τοῦτο 
ἐξαρχοίη. 

ΚΡ. ΨΦοφεῖν ἔγωγ᾽ ἂν φαίην τὸν τοιοῦτον, μάτην αὖ- 
τὸν ἑαυτὸν χινοῦντα, ὥσπερ ἂν εἴ τι χαλχίον χινήσειξ 
χρούσας. 

ΧΧΧΙΧ, ΣΩ. Φέρε δή, ἐάν πῃ διαλλαχϑῶμεν, ὦ 
Κρατύλε' ἀρ᾽ οὐχ ἄλλο μὲν ἂν φαίης τὸ ὄνομα εἶναι, 
ἄλλο δὲ ἐχεῖνο, οὗ τὸ ὄνομά ἐστιν; 

2 φᾶναι ΒΤ, αἴ τη. νΘΥΒ5. 13 οἵ 1 3 ἐστίν Β, ἐστι Ἢ κ ΡΕο΄- 
βομᾶτη Θοογᾶ 5 δηΐθ ἄρα ὅτε ἀα]ον!ΐ εἴ δηΐθ συχνοὶ γὰρ {ΓΔ ΏΒΡΟΒαΙΐ 
Βαάμαμι δἀάεπά. ἰπ Ευίῃγάοπι. ρ. ΧΧΥΤΙ 6 ἄρα Τ᾽ οὴΒ, 
ἢ Τ, εἰδπι ἴῃ νευῖ5 ᾿η5εαπθης 115 5]. ἴθγα βουϊθυηξ [ ἐστιν Β: 
ΣῊ 17 ξενίας ΒΤ: ξένης (οΡεῖ τη ηθΙη05. νο]. 5 (1877) Ρ. 19 
24 φϑέγξαιτο ταῦτα Β: φϑέγξαιτο Τ' 26 ἐξαρκοίη ΤῸ: ἐξαρποῖ Β 
28 τι Β: τις Τ, οἷ. 21, 19 [ χαλκίον Β, ΘΔῃ 46 ΠῚ ἐΟΥΠΊΔΠΩ ΡΥδερεί Β 
Εἰ] 1 Επιγάέπι. 300 Β; χάλκιον 1, ἡ ἡκδοὶς Ῥ, χαλκείον 4118 τῆϑηι 
Ῥ, αἱ οἴ. (ορεΐ πον. 1δοΐ. ρΡ. 635, ΘΔαρρε Ἰεχίορ, ΧεπορΡΗ. Ρ- 141 5.0. 
30 διαλλαχϑῶμεν ΒΤ: διαλλαγῶμεν Ἠ]τΒομ 31τὰρ Βι:ἀρτΤ 
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450 ΚΡΆΑΤΥΔΟΣ 9 
[4 

ΚΡ. Ἔγωγε. 
7 - Χ δ νὴ ς - , , 5 

ΣΩ, Οὐχοῦν χαὶ τὸ ὄνομα ὁμολογεῖς μίμημα τε εἶναι 

τοῦ πράγματος; 
ΚΡ. Πάντων μάλιστα. 
ΣΩ, Οὐχοῦν χαὶ τὰ ζωγραφήματα τρόπον τιγὰ ἄλλον 

λέγεις μιμήματα εἶναι πραγμάτων τινῶν; 
ΚΡΟΝαΐ, 

ΣΩ. Φέρε δή" ἴσως γὰρ ἐγὼ οὐ μανϑάνω ἅττα ποτ᾽ 
"7 « ΄ Α ,} ΡλῚ 9 - ,ὕ ΒῚ " 

ἔστιν ἃ λέγεις, σὺ δὲ τάχ ἂν ὑρϑῶς λέγοις" ἔστι διανεῖ- 
μαι χαὶ προσενεγχεῖν ταῦτα ἀμφότερα τὰ μιμήματα, τά 
τξὲ ζωγραφήματα κἀχεῖνα τὰ ὀνόματα, τοῖς τιράγμασιν ὧν 
μιμήματά ἐστιν, ἢ οὔ; 

ΚΡ. Ἔστιν. 
» ᾿ Χ , , ἌΠ δ᾽ 5. ᾿ κ 

ΣΩΐ Πρῶτον μὲν δὴ σχόπει τόδε. ἀρ ἂν τις τὴν μιὲν 
τοῦ ἀνδρὸς εἰχόνα τῷ ἀνδρὶ ἀποδοίη, τὴν δὲ τῖς γυναι- 
χὸς τῇ γυναικί, χαὶ τἄλλα οὕτως; 

ΚΡ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΣΟ; Οὐχοῦν χαὶ τοὐναντίον τὴν μὲν τοῦ ἀνδρὸς τῇ 
γυναιχί, τὴν δὲ τῆς γυναιχὸς τῷ ἀνδρί; 

ΚΡ. Ἔστι καὶ ταῦτα. 

Σῷ. Ζρ᾽ οὖν αὗται αἱ διανομαὶ ἀμφότεραι ὀρϑαί, ὃ 
ἢ ἑτέρα; 

ΚΡ. Ἡ ἕτέρα. 
« Ρλ ς ΄ Ξ3 Ἁ » ΄ Α 4 Εἴ 

Σῷ, 1“ ἂν ἑχαστῷ οἶμαι τὸ προσῆχον τὲ Χχαὶϊ τὸ ὁμοιίον 

ἀποδιδῷ. 
ΚΡ. Ἔμοιγε δοχεῖ. 

“ ,ὕ ν , 2 - ’ 2 ’ὔ 

ΣΩ. Ἃνα τοίνυν μὴ μαχώμεϑα ἕν τοῖς λογοις ἔγώ τὲ 

χαὶ σύ, φίλοι ὄντες, ἀτεόδεξαί μου ὃ λέγω. τὴν τοιαύτην 
γάρ, ὠ ἑταῖρε, καλῶ ἔγωγε διανομὴν ἐπ᾽ ἀμφοτέροις μὲν 
τοῖς μιμήμασιν, τοῖς τε ζῴοις καὶ τοῖς ὀνόμασιν, ὀρϑήν, 
ἐπὶ δὲ τοῖς ὀνόμασιν πρὸς τῷ ὀρϑὴν χαὶ ἀληϑῆ" τὴν δ᾽ 
ἑτέραν, τὴν τοῦ ἀνομοίου δόσιν τε καὶ ἐπιφοράν, οὐκ 
ὀρϑήν, καὶ ψευδῆ, ὃ ὅταν ἐπ᾽ ὀνόμασιν ἢ ἢ- 

ΚΡ. ἄλλ᾽ ὅπως μή, ὦ Σώχρατες, ἕν μὲν τοῖς ζωγρα- 

8 πότ᾽ ἐστιν Β, πότ᾽ ἐστὶν Τ' ΙΟ μιμήματα τά τε ΤΡ : μιεμή- 
ματά τε ΒΝ τὴ : ἡ ΒΤ τ ἀποδοίη Β: ἀποδοίη Τ, 564 ὦ 5ιρτα 
οὐ Δα 4. Τ', οἴ. απδα δὰ Ῥμδβάοη. 96, 21 Δαποίανϊ, ξου ΤΠ Δ ΠῚ ἀποδῴη 
Ἱπιργο αν (οδδε παῖδα, οὐδ Ρ. 454. Ξ 2τ ἢ δ᾽ ἢ ἘΤ 25 ἀποδίδω 
Β; ἀποδιδῶ Ὁ 29 καλῶ ἔγωγε τ": ἐγὼ καλῶ γε 1 20 “μήμασεν 

ΒΤ Ι ζῴοις ΒΤ: ζωγραφήμασι σοάφοχ ῬΑΙΒίηι15 1813 31 πρὸς τῷ 
ΤΡ: πρὸς τὸ Β 34 ζῳγραφήμασιν Τ' 



Α 

τ4 ΠΛΆΤΩΝΟΣ ἱ 481 

Ἐ φήμασιν ἢ τοῦτο, τὸ μὴ ὀρϑῶς διανέμειν, ἐχεὶ δὲ τοῖς 

1 

Ε 

ὀνόμασιν οὔ, ἀλλ ἀναγχαῖον ἢ ἀεὶ ὀρϑῶς. 
Σῷ. Πῶς λέγεις; τί τοῦτο ἐχείνου διαφέρει; ἀρ᾽ οὐκ 

ἔστι προσελθόντα ἀνδρί τῳ εἰτεεῖν, ὅτι τουτί ἔστι σὸν 
γράμμα, καὶ δεῖξαι αὐτῷ, ἂν μὲν τύχῃ, ἐχείνου εἰχόνα, 
ἂν δὲ τύχῃ, γυναιχός; τὸ δὲ δεῖξαι λέγω εἰς τὴν τῶν ὃφ- 
ϑαλμῶν αἴσϑησιν χαταστῆσαι. 

ΚΡ. Πάνυ γε. 
ΣΩ, Τί δέ; πάλιν αὐτῷ τούτῳ τιροσελϑόντα εἰπεῖν, 

ὅτι τουτί, ἐστιν σὸν νομα; ἔστι δέ που χαὶ τὸ “ὄνομα 
μέμημα, ὥσπερ τὸ ζωγράφημα. τοῦτο δὴ λέγω" ἀρ᾽ οὐχ 
ἂν εἴη αὐτῷ εἰχτεῖν, ὅτι τουτί ἐστι σὸν ὄνομα, καὶ “μετὰ 
τοῦτο εἰς τὴν τῆς ἀκοῆς αὖ αἴσϑησιν καταστῆσαι, ἂν μὲν 
τύχῃ, τὸ ἐχείνου μίμημα, εἰπόντα ὅτι ἀνήρ, ἂν δὲ τύχῃ, 
τὸ τοῦ ϑήλεος τοῦ ἀνϑρωττιίνου γένους, εἰπόντα ὅτι γυνή; 
οὐ δοχεῖ σοι τοῦτο οἷόν τ᾽ εἶναι καὶ γίγνεσϑαι ἐνίοτε; 

ΚΡ. Ἐϑέλω σοι, ὦ Σώχρατες, ξυγχωρῆσαι, καὶ ἔστω 
οὕτως. 

ΣΩ; Καλῶς γε σὺ ποιῶν, ὦ φίλε, εἰ ἔστι τοῦτο οὕτως" 
οὐδὲν γὰρ δεῖ νῦν πάνυ διαμάχεσθαι περὶ αὐτοῦ.. εἰ δ᾽ 
οὖν ἔστι τοιαύτη τις διανομὴ χαὶ ἐνταῦϑα, τὸ μὲν ἕτερον 
τούτων ἀληϑεύειν βουλόμεϑα χαλεῖν, τὸ δ᾽ ἕτερον ψεύ-- 
δεσϑαι. εἶ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει καὶ ἔστι μὴ ὀρϑῶς δια- 
γέμειν τὰ ὀνόματα μηδὲ ἀποδιδόναι τὰ προσήχοντα ἕχά- 
στῳ, ἀλλ᾽ ἐνίοτε τὰ μὴ προσήκοντα, εἴη ἂν καὶ ῥήματα 
ταὐτὸν τοῦτο ποιεῖν. εἰ δὲ ῥήματα καὶ ὀνόματα ἔστιν 
οὕτω τιϑέναι, ἀνάγχη χαὶ λόγους" λόγοι γάρ που, ὡς 
ἐγῴμαι, ἢ τούτων ξύνϑεσίς ἐστιν" ἢ ττῶς λέγεις, ὦ ἄῤα: 
τύλε; 

ΚΡ. Οὕτω" καλῶς γάρ μοι, δοχεῖς λέγειν. 
ΣΩ, Οὐχοῦν εἰ γράμμασιν αὖ τὰ πιρῶτα ὀνόματα ἀστει-- 

χάζομιεν, ἔστιν ὥσττερ ἐν τοῖς ζωγραφήμασιν καὶ πάντα 
τὰ προσήχοντα χρώματά τε χαὶ σχήματα ἀποδοῦναι, καὶ 

4 ἀνδρί τῳ Ὁ: ἀνδρὶ τῷ ΒΤῚ ,.9 δὲ ΒΤ: δαὲ Ὁ | αὐτῷ τούτῳ 
ΒΊ: ταὐτῷ τούτῳ ΑΞδῖ το ἐστιν Β: ἐστι ΤΌ | ἔστι δέ Τ: ἔστί Β, 
ΟΣ 4.0, ρβυῶθ 17 ξυγχωρῆσαι Β: συγχωρῆσαι 1) 19 εἰ ΒΤ: 
καὶ εἰ ῬΙ οὕτως ΒΤ: οὕτως ἔχον Ῥεὲ φο οὐδὲν Τ; οὐδὲ Β, ςἔ. 28, 23. 
21 ἐστι Β 26 ὀνόματα Β: οὐκ ὀνόματα Τ, 564 οὐκ ΡΠ ΟΕΙ5 ποίαν! Ἐ 
Ι ἐστιν ΒΤ 28 ξύνϑεσίς Β: σύνϑεσίς Τ᾽ | ἐστίν Τ [ ἢ Ὁ: ἦ τῆς 
32 ζωγραφήμασιν Β: ζωγραφήμασι ΤῸ 
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μὴ πάντα αὖ, ἀλλ᾽ ἔνια ἐλλείπειν, ἔνια δὲ καὶ προστιϑέ- 
γαι, καὶ τιλείω χαὶ μείζω" ἢ οὐκ ἔστιν; 

ΚΡ. στιν. 
ΣΩΣ Οὐχοῦν ὃ μὲν ἀποδιδοὺς πάντα καλὰ τὰ γραάμι- 

ματά τξ χαὶ τὰς εἰκόνας ἀποδίδωσιν, ὃ δὲ ἢ προστιϑεὶς 
ἢ ἀφαιρῶν γράμματα μὲν χαὶ εἰχόνας ἐργάζεται χαὶ οὗτος, 
ἀλλὰ πονηρᾶς; 

ΚΡ. ΜΝαέΐ. 
ΣΩ. Τί δὲ ὃ διὰ τῶν συλλαβῶν τξ χαὶ γραμμάτων τὴν 

οὐσίαν τῶν πραγμάτων. ἀπομιμούμενος; ἀρα οὗ χατὰ τὸν 
αὐτὸν λόγον, ἂν μὲν πάντα ἀποδῷ τὰ τιροσήχοντα, καλὴ 
Υ εἰχὼν ἔσται" τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ὄνομα᾿ ἐὰν δὲ σμιχρὰ ἐλ-- 
λείπῃ ἢ προστιϑῇ ἐνίοτε, εἰχὼν μὲν γενήσεται, χαλὴ δὲ 
οὔ; ὥστε τὰ μὲν χαλῶς εἰργασμένα ἔσται τῶν ὀνομάτων, 
τὰ δὲ χαχῶς; 

ΚΡ. Ἴσως. 

ΣΩ. Ἴσως ἄρα ἔσται ὃ μὲν ἀγαϑὸς δημιουργὸς ὄνο- 
μάτων, ὃ δὲ χαχός; 

ΚΡ. ναί. 

'Σῷ. Οὐχοῦν τούτῳ ὃ νομοϑέτης ἦν ὄνομα. 
ἼΕς τΛίας. 
ΣΩ. Ἴσως ἄρα γὴ 4 ἔσται, ὥσπερ ἐν ταῖς ἄλλαις 

τέχναις, χαὶ νομοϑέτης ὃ μὲν ἀγαϑύς, ὃ δὲ καχός, ξάντερ 
τὰ ἔμπροσϑεν ἐχεῖνα ὁμολογηθῇ ἡμῖν. 

ΚΡ. Ἔστι ταῦτα. ἀλλ᾽ ὁρᾷς, ὠ Σώχρατες, ὅταν ταῦτα 

τὰ γράμματα, τό τὲ ἄλφα χαὶ τὸ βῆτα χαὶ ἕχαστον τῶν 
στοιχείων, τοῖς ὀνόμασιν ἀποδιδῶμεν τῇ. γραμματιχῇ 
τέχνῃ, ἐάν τι ἀφέλωμεν ἢ προσϑῶμεν ἢ μεταϑῶμέν τῇ, 
κοὐ ἢ γέγρατται μὲν ἡμῖν τὸ ὄνομα, οὐ μέντοι ὀρϑῶς, 
ἀλλὰ τὸ παράπαν οὐδὲ γέγραπται, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἕτερόν 
ἐστιν, ἐάν τι τούτων πάϑῃ. 

2. Ὁ: ἡ ΒΤ ο δὲ Β: δαὶ ΤΌ το ἄρα Β: ἄρα Τ 15 κα- 
κῶς: ἴσως: ἴῃ τααῖρ. Ὁ, 6Χ βεπίθηϊια (δι βίοσα!! ἔσως ἀο]ενις Ῥ, αἱ δά 
Ἰῃ οι ΠΟ ΟΠ Τὴ ϑρβείαγε νἹἀδίαγ δἀπηοίαίίο 20 οὐκοῦν» ΡΥ 
μοϑετης 1516 ἢ νομοϑέτης, Ἰ, αἱ οἴ. 1. 1Ὁ 25 ἐστί ἊΝ [ ὅταν Θὰ 
ὁτ᾽ ἂν Τ εἱ αἱ νἸἀδίαγ Β, ὅτε οὐκ, ἂν ΘΟ] ΘΙΘΥΤΊΔΟΠΘΥ, ὅτε, ἂν Ηοἰη- 
ἀοτί, αἱ οἴ. Ν. (,, Ρ. 183 οι 4.88 δὰ Ῥτγοίαρ. 336 Β αὐποίαν!ε ΞΔῸΡΡΕ 
26 τότε ΤΌΑ: τοῖς Ν εἴ εἴ νΙάδείυγ ΒΤ | ἄλφα καὶ τὸ βῆτα Β: ἃ καὲ 

τὸ β ΤΊ ἕκαστον Β: ὃν ἕκαστον Τ᾽ 27 ἀποδιδῶμεν Ὀ: ἀποδίδωμεν 
αὐ νϊἀφίυγ Β, ἀποδίδομεν (510) Τ' 29 οὐ γέγραπται ΒΕΚΙΚοΥ: γέ- 
γραπται ΒΊ, ᾿εἴ, ἄς παρδίϊοηβ ἴῃ ΠΠΡΥ]5 ΘΔ 6 ΡῈ Ομγῖβϑα ϑἰπαϊθη ᾿. 43: 
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ΣΩ. Μὴ γὰρ οὐ χαλῶς σχοπῶμεν οὕτω σχοποῦντες, 
ὦ Κρατύλε. 

Κ᾿ᾧ᾿'' πῶξο θη: 
Σῷ. Ἴσως ὅσα ἔχ τινος ἀριϑμοῦ ἀναγχαῖον εἶναι ἢ 

μὴ εἶναι, πάσχοι ἂν τοῦτο ὃ σὺ λέγεις, ὥσπερ χαὶ αὐτὰ 
τὰ δέχα ἢ ὅστις βούλει ἄλλος ἀριϑμός, ἐὰν ἀφέλῃς τι ἢ 
προσϑῆς, ἕτερος εὐϑὺς γέγονε" τοῦ δὲ ποιοῦ τινος χαὶ 
ξυμπάσης εἰκόνος μὴ οὐχ αὕτη «ἢ ἢ ὀρϑότης, ἀλλὰ τὸ 
ἐναντίον οὐδὲ τὸ παράπαν δέῃ πάντα ἀποδοῦναι, οἷόν 
ἐστιν ὃ εἰχάζει, εἰ μέλλει εἰχὼν εἶναι. σχόπει δέ, εἰ τὶ 
λέγω. ἀρ᾽ ἂν δύο πράγματα εἴη τοιάδε, οἷον Κρατύλος 
χαὶ Κρατύλου εἰκών, εἴ τις ϑεῶν μὴ μόνον τὸ σὸν χρῶμα 
χαὶ σχῆμα ἀπειχάσειεν ὥσπερ οἱ ζωγράφοι, ἀλλὰ χαὶ τὰ 
ἐντὸς πάντα τοιαῦτα ποιήσειεν, οἷάπερ τὰ σά, χαὶ μα- 
λακότητας καὶ ϑερμότητας τὰς αὐτὰς ἀποδοίη, χαὶ χίνη- 
σιν χαὶ ψυχὴν χαὶ φρόνησιν, οἵαπτερ ἢ παρὰ σοί, ἐνθείη 
αὐτοῖς, χαὶ ἑνὲ λόγῳ ττάντα ἅστερ σὺ ἔχεις, τοιαῦτα ἕτερα 
χαταστήσειεν πλησίον σου; πότερον Κρατύλος ἂν καὶ 
εἰχὼν Κρατύλου τότ᾽ εἴη τὸ τοιοῦτον, ἢ δύο Κρατύλοι; 

ΚΡ. «“ύο “ἔμοιγε δοχοῦσιν, (ὦ Σώχρατες, Κρατύλοι. 

ΧΙ,. ΣΩ. Ὁρᾷς οὖν, ὦ φίλε, ὅτι ἄλλην χρὴ εἰκόνος 
ὀρϑότητα, ζητεῖν [καὶ ὧν γυνδὴ ἐλέγομεν], καὶ οὐκ ἀναγ- 
κάξειν, ἐάν τι: ἀπῇ ἢ προσῇ, μηχέτι αὑτὴν εἰκόνα εἶναι; 
ἢ οὐκ αἰσθάνει ὅσου ἐνδέουσιν αἱ εἰχόνες τὰ αὐτὰ ἔχειν 
ἐχείνοις ὧν εἰχόνες εἰσίν; 

ΚΡ. Ἔγωγε. 

ΣΩ. 7 ελοῖα γοῦν, ὦ Κρατύλε, ὑπὸ τῶν ὀνομάτων πά- 
ϑοι ἂν ἐχεῖνα ὧν ὀνόματά ἐστιν τὰ ὀνόματα, εἰ σπιάντα 
πανταχῇ αὐτοῖς ὁμοιωϑείη. διττὰ γὰρ ἂν που τιάντα 

5 καὶ αὐτὰ ΒΤ: αὐτίκα Αϑί 6 τί τ 7 γεγονεν (ϑΙπῈ 8ο- 
σοηΐα) Τ ποιοῦ Τ: ποίου ἰ τινὸς Τ' 8 ἡ ἡ Ἠεϊπάοτί: ἡ ΒΊ, 
50 ρϑοσπηΐ ᾿Ἰηζουργείαβ φυϊάδπη, οἵ. ΒΘ ] 6 Ρ. 29 9 ἐν αὐτῷ ὃν 
αἱ νΙἀεδίυγ Τ', ἐναὐτίον (516) σοτΥγ. { | δέῃ Τ, 5864 δοσβηΐαϑβ γεοθη5 οἵ 
ῃ ἴῸ τ85. | οἷόν ἐστιν ὃ εἰκάζει ἸΠΟ] 511 ΗΊ ΓΟ τὸ δὲ ΒΤ: δὴ τ | 

εἴ τι ΒΤ 11 εἴη τοιάδε τενούα ΒΤ 16 οἷά περ Τ' 18 κατα- 
στήσειεν ΒΤ: καταστήσειε Ὁ 19 ιί 24 ἢ Τ 20 Κρατύλοι ἀε]εν! 
ΝΑΡΘΥ σοΙηη,. 11 Ρ. 74 21 εἰκόνος ΒΤ: καὶ εἰκόνος 514] Πη 
22 καὶ ὧν νυνδὴ ἐλέγομεν 46]6νὶ] 5Ρ66. οΥἹΐ. Ρ. 42 ὧνᾳ Τ' 22 ἐς 
τε ΤΟΙ 72: 88 24 αἰσϑάνει Β: αἰσϑάνῃ Τ, 564 δ8ὲ δΌρτα ἢ 
44α. Τι, αἰσϑάνη Ὁ 27 γοῦν Ὁ: γοῦν Β 28 ἐστιν Β: ἐστε ΤῸ 
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γένοιτο, καὶ οὐχ ἂν ἔχοις αὐτῶν εἰπεῖν οὐδέτερον, ὅτεότε- 
ρόν ἐστι τὸ μὲν αὐτό, τὸ δὲ ὄνομα. 

ΚΡ. “ληϑῆ λέγεις. 
Σῶ, Θαρρῶν τοίνυν, ὦ γενναῖς, ἔα χαὶ ὄνομα τὸ μὲν 

εὖ χεῖσϑαι, τὸ δὲ μή, χαὶ μὴ ἀνάγχαξε πᾶντ' ἔχειν τὰ 
γράμματα, ἵνα κομιδῇ ἢ τοιοῦτον οἱόνσιερ οὐ ὄνομά ἐστιν, 
ἀλλ ἕα χαὶ τὸ μὴ προσῆκον γράμμα ἐπιφέρειν. εἰ δὲ 
γράμμα, χαὶ ὄνομα ἐν λόγῳ εἰ δὲ ὄνομα, καὶ λόγον ἐν 
λόγῳ μὴ προσήκοντα τοῖς πράγμασιν ἐπιφέρεσϑαι, καὶ 
μηδὲν ἧττον ὀνομάζεσθαι τὸ πρᾶγμα, καὶ λέγεσθαι, ἕως 
ἂν ὃ τύπος ἐνῇ τοῦ πράγματος περὶ οὗ ἂν ὃ λόγος ἢ, 
ὥστιερ ἐν τοῖς τῶν στοιχείων ὀνόμασιν, εἰ μέμνησαι ἃ 
γυνδὴ ἐγὼ χαὶ Ἑρμογένης ἐλέγομεν. 

ΚΡ. ϊλλὰ μέμνημαι. 
ΣΩ, Καλῶς τοίνυν. ὅταν γὰρ τοῦτο ἐνῇ, χἂν «ιὴ πάντα 

τὰ “προσήκοντα ἔχῃ, λελέξεταί γε τὸ πρᾶγμα, καλῶς, ὃ ὅταν 

σιᾶντα, καχῶς δέ, ὅταν ὀλίγα" λέγεσϑαι δ᾽ οὖν, ὦ μαχά- 
οι, ἐῶμεν, ἕνα μὴ ὄφλωμεν, ὥσπερ οἱ ἐν Αἰγίνῃ γύχτωρ 
σπερειόντες ὀψὲ ὁδοῦ, καὶ ἡμεῖς ἐπὶ τὰ πράγματα δόξω-- 
μὲν αὖ τῇ ̓ ἀληϑείᾳ οὕτω πως “δληλυϑέναι ὀψιαίτερον τοῦ 
δέοντος, ἢ ζήτει τινὰ ἄλλην ὀνόματος ὀρϑότητα, χαὶ μὴ 
ὁμολόγει δήλωμα συλλαβαῖς χαὶ γράμμασι πράγματος 
ὄνομα εἶναι. εἰ γὰρ ταῦτα ἀμφότερα ἐρεῖς, οὐχ οἷός τ᾽ 
ἔσει συμφωνεῖν σαυτῷ. 

ΚΡ. λλά μοι δοκεῖς γε, ὦ Σώχρατες, μετρίως λέγειν, 
χαὶ οὕτω τίϑεμαι. 

ΣΩ. πειδὴ τοίνυν ταῦτα ἡμῖν ξυνδοχεῖ, μετὰ ταῦτα 
τάδε σχοπῶμεν" εἰ μέλλει, φαμέν, καλῶς χεῖσϑαι τὸ 
ὄνομια, τὰ προσήχοντα δεῖ αὐτὸ γράμματα ἔχειν; 

ΚΡ. αξ, 

Ι ἔχοις 50Ὑ1051: ἔχοι ΒΤ, ἔχοις νΕ] ἔχοι τις (ΞΕ ΡΥΟΠοΙΊΘη ροϑῖ 
εἰπεῖν Ῥοϑυϊ) Ηειπάο. το ἕως ἂν Τ: ὡςἂν Β τό λελέξεταί Ἐ, 
εἰ. (Ὁ τὰρ. ν΄. 457 Β: λέξεται ΒΤ] πρᾶγμα Τ᾽, 5684 πρᾶγ 1 Κῶ 5.» 
γράμμα ἰογίαθ56ε ἔπ|} καλῶς ΒΤ: καλῶς μιὲν τηΔΠα ΓΘΟΘητΙ σοάοθχ 
( οἰ] 1 πἴδητι5 155, οἵ. ῬῃαΘΊΟΠ. 159,1 ΔΡοΪΐορ. 46, 6 18 ἵνα Β, ἴῃ 
τηᾶῦσ. ἰ: ἃ Τ [ ὄφλωμεν ΤΌ, Ἰδσιηδηι Ρροβί ὄφλωμιεεν ἸΠαΙσΑν]: ὀφλῶ- 
μεν Ἐν, ὄφλωμεν δίκην Ηεἰμαοτ, γέλωτα ὄφλωμεν Αϑί 19 ἡμεῖς 
ΒΤ: ἡμεῖς ἐὰν Βαυϊίπηδηῃ 20 αὖ τῇ ἀληϑείᾳ Ἡεϊμλαοτί: αὐτῇ τῇ 
ἀληϑεία ΒΊ, αὐτὰ τῇ ἀληϑείᾳ Αϑί Ι πῶς Β, σοτ. Ὁ 21 ζήτει ΒΤ: 
ζήτει σὺ Ηεἰπάοτε [τενὰ Β: των Τ 24 ἔσει ΒΤ: ἔση Ὁ 27 ξυν- 
δοκεῖ Βι; συνδοκεῖ Ὁ ΓΤ | ταῦτα τάδε Β: ταῦτα δὲ Τ 29 αὐτὸ Β: 
αὐτῶ Τ 
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ΣΩ, Προσήχει δὲ τὰ δμοια τοῖς τιράγμασιν; 
’ὔ, 

ἸΡῚ ]αγὺ γ8. 

ΣΩ, Τὰ μὲν ἄρα χαλῶς χείμενα οὕτω χεῖται" εἶ δὲ 
μή τι χαλῶς ἐτέϑη, τὸ μὲν ἂν πολὺ ἴσως ἔχ προσηχόν-- 
τῶν εἴη γραμμάτων χαὶ ὁμοίων, εἴττερ ἔσται εἰχών, ἔχοι 

3 ’ » 

δ᾽ ἂν τι χαὶ οὐ προσῆχον, δὲ ὃ οὐχ ἂν καλὸν εἴη οὐδὲ 
- , Ἁ ἷ 

χαλῶς εἰργασμένον τὸ ὄνομα. οὕτω φαμὲν ἢ ἄλλως; 
ΚΡ. Οὐδὲν δεῖ οἶμαι διαμάχεσϑαι, ὠ Σώχρατες" 

2 

ἐπεὶ οὐχ ἀρέσχει γέ μὲ τὸ φάναι ὄνομα μὲν εἶναι, μὴ 
μέντοι χαλῶς γε χεῖσϑαι. 

7, - ϑ τὶ , Ἁ ρΥ δ ς  ΚΌΥ 

Σὼ, Πόνξδρον τοῦτο οὐχ ἀρέσχει σξ, τὸ ξἶναι τὸ ὁνομα 

δήλωμα τοῦ πράγματος; 
ΚΡ. Ἐμέ γε. 

ἢ, 2 . Χ ΟΥ̓ -» 7 , Ν Χ 2 ’ 

Σῶ. “λλὰ τὸ εἶναι τῶν ὀνομάτων τὰ μὲν ἔχ προτέ- 
ων ξυγχϑδίμενα, τὰ δὲ πρῶτα, οὐ χαλῶς σοι δοχεῖ λέ- 
γεσϑαι; 

ΚΡ. Ἔμοιγξε. 
ΣΩ. “λλὰ τὰ πρῶτα εἶ μέλλει δηλώματά τινων γίγνε- 

σϑαι, ἔχεις τινὰ χαλλίω τρόττον τοῦ δηλώματα αὐτὰ γε- 
γέσϑαι ἄλλον, ἢ αὐτὰ ποιῆσαι ὃ τι μάλιστα τοιαῦτα οἷα 
2 - « - -» 2 2 ΝᾺ, οὖ - ΄, 2 , ς 

ἐχεῖνα ἃ δεῖ δηλοῦν αὑτά; ἢ οδὲ μᾶλλόν σε ἀρέσχξι ὁ 
τρόπος, ὃν “Ἑρμογένης λέγει χαὶ ἄλλοι πολλοί, τὸ ξυνϑή- 
ματα εἶναι τὰ ὀνόματα, χαὶ δηλοῦν τοῖς ξυγϑεμένοις, 

προειδόσι δέ, τὰ πράγματα, χαὶ εἶναι ταύτην ὀρϑότητα 
ὀνόματος, ξυνϑήκχην, διαφέρειν δὲ οὐδέν, ἐάν τέ τις ξυν- 
ϑῆται ὥσπερ γῦν ξύγχειται, ἐάν τὲ χαὶ τοὐναντίον ἐπὶ 
μὲν ᾧ νῦν σμικρόν, μέγα χαλεῖν, ἐπὶ δὲ ᾧ " μέγα, σμιχρόν: 
πότερός σε ὃ τρόπος ἀρέσχει; 

ΚΡ. Ὅλῳ χαὶ παντὶ διαφέρει, ὦ Σώχρατες, τὸ ὅμοι- 

ὠματι δηλοῦν ὃ ὁ τι ἂν τις δηλοῖ, ἀλλὰ μὴ τῷ ἐπιιτυχόντι. 

1 πράγμασιν τανεῖα ΒΤ 6 διὸ ῬΊΣ γ. φαμὲν ΒΤ: φῶμεν 
οοάεχ (παϊδηι5 44, ΡτοΡαν Ἡδεϊημάοτί!} ἢ Ό: ἡ ΒΤ 8 δια μάχε- 
ὅϑαι Β1: μάχεσϑαι Ὧ 9 φᾶναι ΒΤ 11 σὲ ΒΤ. σοιῖ, ΡτΟΡαν]ΐ 
Ἡδειηάοτῇ 13 ἐμέ γε ΒΕΙΚΚΟΥ: ἔμοιγε Β, ἔμοι Τ, γε ἀλλὰ -- ἔμοι 
ΟΙΉ. Ἤ ΘΠΣ ὦ 15 ξυγκείμενα Β: συγκείμενα ὉΤ [ οὐ καλῶς ἴ 
οὐκ ὙΠ Β, «αἱ οἴ. 46 βισπιποδίϊοης Ἰοσυίοηθ. οὐκ ἄλλως “λέγειν 
( ορεί νδγ. Ιδοῖ, Ρ- 584 18 τινῶν Τ' 20 ἄλλον ἢ αὐτὸν ΒΊ, 
ἄλλον ἢ τὸ Ὁ 21 ἐκεῖνα ἃ Βί: ἐκεῖνα Τ[ ἡ Τ, καὶ ἡ Β, καὶ ἢ ΒΡ 
22 Ἐϑ μαεὰ Β: συνθήματα ΠΤ 23 ἌΠ ὙΤ οις Β: συ’ ΘΕ ΘΙΕ 
ἸΏΜΗΝ 25 ξυνϑήκην Β: συνθήκην ΠΡ Ν᾿ ξυνϑῆται Β: συνϑῆται Τ᾽ 

26 ξύγκειται Βί: σύγκειται Ὁ Τ' 27 ᾧ ΝΒ ΒΕΘ ΕΣ ΘΙΠΘ ΠΣ 
ΒῚ καλεῖν ΒΤ: καλῇ Α5ι| ᾧ ΒΟΥ: ὦ ἝἜ 29 τὸ ὁμοίωμά τι ΒΊ, 
τῷ ὁμοιώματι ἨϊγϑΟΠΡ 
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ΣΟ: Καλῶς λέγεις. οὐχοῦν εἴσχτερ ἔσται τὸ ὄνομα 
ὅμοιον τῷ πράγματι, ἀναγχαῖον πεφυκέναι τὰ στοιχεῖα 
ὅμοια τοῖς πράγμασιν, ἐξ ὧν τὰ πρῶτα ὀνόματά τις ξυγ-- 
ϑήσει; ᾧδε δὲ λέγω" ἀρὰ ποτ ἂν τις ξυνέϑηκεν ἃ ὃ γυνδὴ 
ἐλέγομεν ζωγράφημα ὅμοιόν τῷ τῶν ὄντων, δἰ μὴ φύ- 
σξι ὑττῆρχε φαρμαχεῖα ὅμοια ὄντα, ἐξ ὧν ξυντέϑεται τὰ 
ζωγραφούμενα, ἐχείνοις ἃ μιμεῖται ἡ γραφιχή" ἢ ἀδύνα- 
τον; 

ΚΡ. ιδδό,νατον. 
ΣΩ, Οὐχοῦν ὡσαύτως χαὶ ὀνόματα οὐκ ἂν ποτξ ὅμοια 

γένοιτο οὐδενί, εἰ μὴ ὑπάρξει ἐ ἐκεῖνα σρῶτον ὁμοιότητά 
τινὰ ἔχοντα, ἐξ ὧν Ξυγτίϑεται τὰ ὀνόματα, ἐχείνοις ὧν 
ἐστι τὰ ὀνόματα μιμήματα; ἔστι δέ,. ἐξ ὧν συνϑετέον, 
στοιχεῖα; 

ΚΡ. Μιαέ. 
ΧῊΙ. ΣΩ, Ἤδη τοίνυν χαὶ σὺ χοινώνει τοῦ. λόγου 

οὗττερ ἄρτι “Ἑρμογένης. φέρε, καλῶς σοι δοκοῦμεν λέγειν, 
ὅτι τὸ δῶ τῇ φορᾷ χαὶ χινήσει χαὶ σχληρότητι προσέοι- 
χεν, ἢ οὐ χαλῶς; 

ΚΡ. Καλῶς ἔμοιγε. 
ΣΩ. Τὸ δὲ λάβδα τῷ λείῳ χαὶ μαλαχῷ καὶ οἷς νυνδὴ 

ἐλέγομεν; 
ἸΡ γα. 

ΣΩ, Οἶσϑα οὖν ὅτι ἐπὶ τῷ αὐτῷ ἡμεῖς μέν. φαμεν 
σχληρότης, Ἐρετριεῖς δὲ σχληρότηρ; 
ΡΟ ΡΟ τ]άνυ 8 

ΣΩ, Πότερον οὖν τό τε δῶ χαὶ τὸ σῖγμα ἔοικεν ἀμι- 
φότερα τῷ αὐτῷ, χαὶ δηλοῖ ἐχείνοις τε τὸ αὐτὸ τελευ-: 
τῶντος τοῦ ῥῶ καὶ ἡμῖν τοῦ σῖγμα, ἢ τοῖς ἑτέροις ἡμῶν 
οὐ δηλοῖ; 

3 ξυνϑήσει Β: συνθήσει Τ᾽ 4 ὧδε ΒΕ ἄρά ποτ᾽ ἄν 5ΞογἹθαηΐ 
νυρο: ἄρα ὁπότ᾽ ἄν Β, ἀρα (ἄρα Ὁ ὁπότ᾽ ἀν Τ, ἄρα ὁπόταν Ὁ 
ξυνέϑηκεν Ῥ): συνέϑηκεν ὮΤ “5 ζῳγράφημα Ἔ [ ὅμοιόν τῳ ΤΌ: 
ὅμοιον τῷ Β 6 ὑπῆρχε κα 1), ὑπῆρχεν 1] φαρμακείᾳ Β, φαρμάκεια 
Ῥ, νἱξπη ἴῃ τηδΥρ. ΠΙηΘ οἷα ᾿πάϊοαν!ε Ὀ, φαρμακεία (51η6 δοσθηία) ΤΙ 
ἘΡΡΙΘΝ αὶ Β; συντίϑεται Ἐ ἤ ζῳγραφούμενα Τ᾽ 7 Τὸ τε ὐπαρ- 
ἕξει ΒΤ: ὑπάρξειε Ηδοἰπάοτε | ὁμοιότητα τινα Τ 12 ξυντίϑεται Β: 
συντίϑεται ὮΤ᾽ Ι ὧν ἐστι Β᾽’ 13 ἔστι δὲ Β: ἔστιν δὲ Τ] συνϑετέον 

τ 2 Σ᾿ ΒΤ 18 δῶ Β:ρ Ὁ Τῇ 19 ἢ Ῥ: ΒΤ 21 λάβδα Β: 11 
24 τῷ αὐτῷ Β: τὸ αὐτὸ Τ' Ι μὲν φαμὲν ΒΤῚ 5 σκληρότηρ Ῥ: σκλη- 
φοτήρ Β, σκληροτηρ (δῖπα ἀέςθηία) Τ |27 ὅω Β, 9] σιγμα Β, στ 
29 ρφω Β,ΟΤΊ σίγμα Β,σΤ [ Τ 
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ΚΡ, 4ηλοῖ μὲν οὖν ἀμφοτέροις. 
ΣΩ, Πότερον ῇ ὅμοια τυγχάνει ὄντα τὸ δῶ χαὶ τὸ 

σῖγμα, ἢ ἣ μή; 
ΚΡ. Ἧι ὅμοια. 

ΣΩ, Ἦ οὖν ὅμοιά ἐστι πανταχῇ; 

ΚΡ, Πρός γ8 τὸ ἴσως φορὰν δηλοῦν. 
ΣΩ. Ἦ καὶ τὸ λάβδα ἐγχείμενον; οὐ τὸ ἐναντίον δηλοῖ 

σχληρότητος: 
ΚΡ. Ἴσως γὰρ οὐχ ὀρϑῶς ἔγχειται, ὦ Σώχρατες" 

ὥσπερ χαὶ ἃ νυνδὴ σὺ πρὸς Ἑρμογένη ἔλεγες ἐξαιρῶν 
τε χαὶ ἐντιϑεὶς γράμματα οὗ δέοι, καὶ ὀρϑῶς ἐδόχεις 
ἔμοιγε. χαὶ νῦν ἴσως ἀντὶ τοῦ λάβδα ῥῶ δεῖ λέγειν. 

Σῷ, Μὺ λέγεις. τί οὖν; νῦν ὡς λέγομεν, οὐδὲν μαν- 
ϑάνομεν ἀλλήλων, ἐπειδάν τις φῇ σχληρόν, οὐδὲ οἶσϑα 
σὺ νῦν ὃ τι ἐγὼ λέγω; 

ΚΡ. Ἔγωγε, διά γε τὸ ἔϑος, ὦ φίλτατε. 
Σῷ. ϑος δὲ λέγων οἴει τι διάφορον λέγειν ξυνϑή- 

χης; ἢ ἄλλο τι λέγεις τὸ ἔϑος ἢ ὅτι ἐγώ, ὅταν τοῦτο 
φϑέγγωμαι, διανοοῦμαι ἐχεῖνο, σὺ δὲ γιγνώσχεις ὅτι 
ἐχεῖνο διανοοῦμαι; οὐ τοῦτο λέγεις; 

ΚΡ. ναί. 
ΣΩ. Οὐχοῦν εἰ γιγνώσχεις ἐμοῦ φϑεγγομένου, δήλωμά 

σοι γίγνεται σταρ᾽ ἐμοῦ; 
ΚΡι Ναί; 
ΣΩ, πὸ τοῦ ἀνομοίου γε ἢ ὃ διανοούμενος φϑέγγο- 

μαι, εἴπτερ τὸ λάβδα ἀνόμοιόν ἐστι τῇ ἢ φῇς σὺ σχληρός- 
τητι᾿ εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, τί ἄλλο ἢ αὐτὸς σαυτῷ 
ξυνέϑου χαί σοι γίγνεται ἡ ὀρϑότης τοῦ ὀνόματος ξυν-- 
ϑήκη, ἐπειδή γε δηλοῖ χαὶ τὰ ὅμοια καὶ τὰ ἀνόμοια 
γράμματα, ἔϑους τὲ καὶ ξυνϑήχης τυχόντα; εἰ δ᾽ ὃ τι 

2 ρῶ Β,9 Τ|καὶ Τ: τε καὶ Β, Ο[. 15,17 41,24 42,5 51, 14) τε δῃΐα 

ῥῶ ἰγϑηβροϑιηί Ἡϊτβομρ ᾿ Η σίγμα ᾿δὴξ (11 4 Ῥοϑί ἣε ὅμοια τῶ5. 

 Τ 5 ἡ οὖν ὅμοιά οτῆ. Β | ὅμοια ἐστὶ Τ 7 λάβδα Β: 1τΤτ 
10 ἃ ἀεϊονιὶ Αϑί { ἑρμογένη ΒΤ: ἑρμογένην 1), Ῥγορανὶ ΒΕΚΚΕαΥ 
ἐξαιρῶν Ἡοϊπαοτί: ἐξαίρων ΒΤ, οἵ. 49, 14 ἡ: Δάνοίβ. 1 Ρ. όδο 

12 λάβδα ῥω Β,λοτ 17 διάφορον ΒΌΤ: γρ. καὶ διαφέρειν ἃ | 
ξυνϑήκης Β: ουνθϑήκης ὉΤ 18 ἢ Τ οἱ 5]. βϑϑϑρῖι 5 ἴῃ νεῦθ15 1Πη- 

βεαυθηῖρυ5 26 λάβδα Β: 1 ΤΊ ἀνόμοιόν ΤΌ: ὅμοιον Β ] φῇς ΒΤ 
28 ξυνέϑου Β: συνέϑου Τ᾽ | καὶ σοὶ ΒΤ | ξυνϑήκη Β: συνθήκη Τ᾽ 
30 ξυνϑήκης Β: συνθήκης 0)᾽]Ἱ 
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ιἰἅλιστα “μή ἐστι τὸ ἔϑος ξυνϑήκη, οὐχ ἂν καλὰ ς ἔτι ἔχοι Β 
λέγειν τὴν ὁμοιότητα δήλωμα εἶναι, ἀλλὰ τὸ ἔϑος᾽" ἐχεῖνο 
γάρ, ὡς ἔοικε, καὶ ὁμοίῳ χαὶ ἀγομοίῳ δηλοῖ. ἐπειδὴ δὲ 
ταῦτα ξυγχωροῦμεν, ὠ Κρατύλε, τὴν γὰρ σιγήν σου ξυγ- 
χώρησιν ϑήσω, ἀναγκαῖόν που καὶ ξυνϑήχην τι χαὶ ἔϑος 
ξυμβάλλεσϑαι πρὸς δήλωσιν ὧν διανοούμενοι λέγομεν" 
ἐπεί, ὦ βέλτιστε, εἰ ϑέλεις ἐπὶ τὸν ἀριϑιιὸν ἐλϑεῖν, 1τό-- 
ϑὲεν οἴει ἕξειν ὀνόματα δμοια ἕνὲ ἑχάστῳ τῶν ἀριϑμῶν 
ἐπενεγκεῖν, ἐὰν μὴ ἐᾷς τι τὴν σὴν ὁμολογίαν καὶ ξυνϑή- 
κὴν κῦρος ἔχειν τῶν ὀνομάτων ὀρϑότητος πέρι; ἐμοὶ μὲν 
οὖν καὶ αὐτῷ ἀρέσχει μὲν κατὰ τὸ δυνατὸν δμοια εἶναι 
τὰ ὀνόματα τοῖς πράγμασιν" ἀλλὰ μὴ ὡς ἀληϑῶς, τὸ 
τοῦ Ἑρμογένους, γλίσχρα ; ῃ ἢ ὁλκὴ αὕτη τῆς ὁμοιότητος, 
ἀναγχαῖον δὲ ῃ καὶ τῷ φορτικῷ τούτῳ προσχρῆσϑαι, τῇ 
ξυνϑήχῃ, εἰς ὀνομάτων ὀρϑότητα. ἐπεὶ ἴσως κατά γ8 τὸ 
δυνατὸν χάλλιστ᾽ ἂν λέγοιτο, ὅταν ἢ πᾶσιν ἢ ὡς πλείστοις 
ὁμοίοις λέγηται, τοῦτο δ᾽ ἐστὶ προσήκουσιν, αἴσχιστα δὲ 
τοὐναντίον. τόδε δέ μοι ἔτι εἰπὲ μετὰ ταῦτα, τίνα ἡμῖν 
δύναμιν ἔχει τὰ ὀνόματα χαὶ τέ φῶμεν αὐτὰ χαλὸν ἀπερ-- 
γάζεσϑαι; 

ΧΙΠΠ. ΚΡ. Διδάσχειν ἐ ἔμοιγ δοχεῖ, " Σώκρατες, χαὶ 
τοῦτο ττάνυ ἁτιλοῦν εἶναι, ὃς ἂν τὰ ὀνόματα ἐπίστηται, 
ἐπίστασϑαι χαὶ τὰ πράγματα. 

ΣΩ, Ἴσως γάρ, ὠ Κρατύλε, τὸ τοιόνδε λέγεις, ὡς 

ἐπειδάν τις εἰδῇ τὸ ὄνοιια οἷόν ἐστιν --- ἔστι δὲ οἵόνπτερ 
τὸ πρᾶγμα --- εἴσεται δὴ καὶ τὸ πρᾶγμα, ἐπείπερ ὅμοιον 
τυγχάνει ὃν τῷ ὀγόματι, τέχνη δὲ μία ἄρ᾽ ἐστὶν ἣ αὐτὴ 
στάντων τῶν ἀλλήλοις ὁμοίων. κατὰ τοῦτο δή μοι δοχεῖς 
λέγειν ὡς ὃς ἂν τὰ ὀνόματα εἰδῇ εἴσεται καὶ τὰ πράγ- 
ματα. 

ΚΡ. “ληϑέστατα λέγεις. 

1 μή ἐστι 5ογϊαηΐ νυ]ρο: μὴ ἔστε ΒΤ', ἐστι Αϑι] ξυνϑήκη ΒΣ 
συνθήκη Ὁ] ]}]} 2 ἀλλὰ ΒΤ: αλλὰ μὴ Αϑδί Ϊ ἐκεῖνο 17) Τ: ἐκεῖνο κα Β, 
ἐκεῖνον Δ ἌΣ υο. εν Β: συγχωροῦμεν 7| ξυγχώρησιν Β: 
συγχώρησιν ὈΤ 5. ξυνϑήκην αἱ Β;: συνθήκην αἱ ο Τ᾽ 6 ξυμ- 
βάλλεσϑαι Β: συμβάλλεσϑαι Ὁϊ, συμβαλέσϑαι ΤΊ] λέγομεν Β: λέγω- 
μεν 7. τὸν ἀριϑμὸν ΒΤ, «οὐ ὃν 6Χ Θαῃθηα. Τ᾽ οτέ ΒΤ τῷ ξυν- 
ϑήκῃ Β: συνθήκῃ ΓΤ 17 ὁμοίοις Ἡφϊπάοτῇ: ὁμοίως ΒΤ | νεῦρα 
τοῦτο δ᾽ ἐστὶ προσήκουσιν υαἱροῖς εχ 4323 Ο Βιις ἱπνεςοία ἀε]ανὶς 
Η]ΥΒΟΠΙρ ΡὨ]]οΪοσ. νο]. το Ὁ. 188 23 ἐπίστασϑαι ἴῃ τηαῖρ, Δ44. ἔ 
25 εἰδῇ Β: ἴδῃ Τ 

Ρίαΐο υοἱἷ. 11. 60 
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Σῷ. Ἔχε δή, ἴδωμεν τίς τιοτ᾽ ἂν εἴη ὃ τρόπος οὗτος 
τῆς διδασχαλίας τῶν ὄντων, ὃν σὺ λέγεις νῦν, καὶ σπότε- 
ρον ἔστι μὲν χαὶ ἄλλος, οὗτος μέντοι βελτίων, ἢ οὐδ᾽ 
ἔστιν ἄλλος ἢ οὗτος. σοτέρως οἴει; 

ΚΡ. Οὕτως ἔγωγε, οὐ πάνυ τι εἶναι ἄλλον, τοῦτον δὲ 
καὶ μόνον χαὶ βέλτιστον. 

ΣΏ. Πότερον δὲ καὶ εὕρεσιν τῶν ὄντων τὴν αὐτὴν 
ταύτην εἶναι, τὸν τὰ ὀνόματα εὑρόντα χαὶ ἐκεῖνα εὑρηχέ- 
γαι ὧν ἔστι τὰ ὀνόματα" ἢ ζητεῖν μὲν καὶ εὑρίσχειν ἕτε- 
ρον δεῖν τρόπον, μανϑάνειν δὲ τοῦτον; 

ΚΡ. Πάντων μάλιστα χαὶ ζητεῖν χαὶ εὑρίσχειν τὸν 
αὐτὸν τρόπον τοῦτον χατὰ ταὐτά. 

Σῷ, Φέρε δή, ἐννοήσωμεν, ὦ Κρατύλε, εἴ τις ζητῶν 
τὰ πράγματα ἀχολουϑοῖ τοῖς ὀνόμασι, σχοπῶν οἷον ἕχα- 
στον βούλεται εἶναι, ἀρ ἐννοεῖς ὅτι οὐ σμιχρὸς χίνδυνός 
ἐστιν ἐξαπατηϑῆναι; 

ΚΡ. “Ως; 

ΣΩ. “ῆλον ὅτι ὃ ϑέμενος πρῶτος τὰ ὀνόματα, οἷα 
ἡγεῖτο εἶναι τὰ ττράγματα, τοιαῦτα ἐτίϑετο χαὶ τὰ ὀνό- 
ματα, ὥς φαμεν. Υὐ γάρ; 

ΚΡΙ ΔΣ 

ΣΩ, Εἰ οὖν ἐχεῖνος μὴ ὀρϑῶς ἡγεῖτο, ἔϑετο δὲ οἷα 
ἡγεῖτο, τί οἴει ἡμᾶς τοὺς ἀχολουϑοῦντας αὐτῷ πιείσεσϑαι; 
ἄλλο τι ἢ ἐξαπατηϑήσεσθαι; 

ΚΡ, λλὰ μὴ οὐχ οὕτως ἔχῃ, ὦ Σώχρατες, ἀλλ᾽ ἀναγ- 
χαῖον ἡ εἰδότα τίϑεσθαι τὸν τιϑέμενον τὰ ὀνόματα" εἶ 
δὲ μή, ὅπτερ ττάλαι ἐγὼ ἔλεγον, οὐδ᾽ ἂν ὀνόματα εἴη. μέ- 
γιστον δέ σοι ἔστω τεχμήριον. ὅτι οὐχ ἔσφαλται τῆς ἄλη- 
ϑείας ὃ τιϑέμενος" οὐ γὰρ ἂν ποτε οὕτω ξύμφωνα ἣν 
αὐτῷ ἅπαντα ἢ οὐχ ἐνενόεις αὐτὸς λέγων ὡς πάντα 
χατὰ ταὐτὸν χαὶ ἐπὶ ταὐτὸν ἐγίγνετο τὰ ὀνόματα; 

Σῷ. λλὰ τοῦτο μέν, ὠγαϑὲ Κρατύλε, οὐδέν ἔστιν 

1 εἰδῶμεν Βί, εἰδωμεν (ϑῖηθ δοσθηία) Τὶ, οἵ. 70, ον (οβεΐ πον. 
ἰεοΐ. Ρ. 88 »»,Ῥογρϑίυα σοη ιβίο ἰηίογ εἰδῶ εἰ ἴδω “- ἢ Ὁ: ἢ ΒΤ 
] οὐδ᾽ ἔστιν Τ: οὐδ᾽ ἐστν ΒΒ 7 εὕρεσιν Β, ἴῃ ΤΏΔΙΕ. Ἢ τ ὦ ἐμ 
8 καὶ ἐκεῖνα τανοῖα ΒΤ 9 ὧν ἐστι ΒΤ [ἡ ": ἡ Β 12 ταὐτά 
ἨἩειηαοτί: ταῦτα ΒΤ 14 ἀκολουϑοῖ Β: ἀκολουϑεῖ Τ, οἵ. 11, 19 
20 ὡς φαμὲν ΒΤ, ἄἀε!εν Αϑί 25 ἔχῃ Β: ἔχει Τ, οἵ, 47. 10. 29 οὕτω 
Β: οὕτως ΤΊ ξύμφωνα Β: σύμφωνα ὈΤ 30 πάντα κατὰ ταὐτὸν 
σοὔοχ (πάϊδηιϑ 44: πάντα κατ᾽ αὐτὸ Β, πάντα Τ' 32 Κρατύλε 
ἀοΙανι ΝΑΌΕΥΓ Οὔ 5. οὔ. Ρ. 12; οἷ, 2, 10 13, 2120, 21170; 19.585» 27 
αὐτοῖς (Θ᾿ ἘΣ ΡΟ τοῦ 
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ἀπολόγημα. εἰ γὰρ τὸ πρῶτον σφαλεὶς ὃ τιϑέμενος 
τάλλα ἤδη τιρὸς τοῦτ᾽ ἐβιάζετο χαὶ αὑτῷ ξυμιφωνεῖν ἠνάγ- 
χαζεν, οὐδὲν ἄτοπον, ὥσπερ τῶν διαγραμμάτων ἐνίοτε 
τοῦ πρώτου σμιχροῦ χαὶ ἀδήλου ψεύδους γενομένου, τὰ 
λοιπὰ πάμπολλα ἤδη ὄντα ἑπόμενα ὁμολογεῖν ἀλλήλοις. 
δεῖ δὴ περὶ τῆς ἀρχῆς παντὸς σιράγματος παντὶ ἀνδρὶ 
τὸν πολὺν λόγον εἶναι χαὶ τὴν πολλὴν σχέιψιν, εἴτε ὀρϑῶς 
εἴτε μὴ ὑπόχειται᾽ ἐχείνης δὲ ἡρεσυυθβείσως ἱχανῶς, τὰ 
λοιπὰ φαίνεσθαι ἐχείνῃ ἑττόμενα. οὐ μέντοι ἀλλὰ ϑαυ- 
μάζοιιἡ ἂν εἰ χαὶ τὰ ὀνόματα ξυμφωνεῖ αὐτὰ αὑτοῖς. 
πάλιν γὰρ ἐτειισχειψνώμεϑα ἃ τὸ πιρότερον διήλθομεν. ὡς 
τοῦ παντὸς ἰόντος τε χαὶ φερομένου χαὶ ῥέοντος φαμὲν 
σημαίνειν ἡμῖν τὴν οὐσίαν τὰ ὀνόματα. ἄλλο τι οὕτω 
σοι δοχεῖ δηλοῦν; 

ΚΡ. Πάνυ σφόδρα, καὶ ὀρϑῶς γε σημαίνει. 
ΣΩ, Σχοχῦμεν δὴ ἐξ αὐτῶν ἀναλαβόντες πρῶτον μὲν 

τοῦτο τὸ ὄνομα, τὴν ἐπιστήμην, ὡς ἀμφίβολον, καὶ μᾶλ- 
λον ἔοιχε σημαίνοντε, ὅτι ἵστησιν ἡμῶν ἐπὶ τοῖς τιράγ- 
μασι τὴν ψυχὴν ἢ ὅτι ξυμτιεριφέρεται, χαὶ ὑρϑότερόν 
ἐστιν ὥσπερ γῦν αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν. λέγειν μᾶλλον ἢ ἐχβάλ- 
λοντας τὸ εἶ πιστήμην [ἀλλὰ τὴν ἐμβολὴν ποιήσασϑαι 

2 αὐτῷ Τ: αὐτῷ Β | ξυμφωνεῖν Β: συμφωνεῖν ΠΤ 4 ψεύδους 
: ψεύδοῦς οἷς Τ, οἴ. 4,22; ἀε]ονι Αϑί 5 ὁμολογεῖν ΒΊ: ὁμιο- 
λογεῖ ἩἨεϊπάοτί ΙΟ ΕΠ πεῖ Β: συμφωνεῖ 1) | αὑτοῖς Β: αὐτοῖς 
Τ᾽ 12 καὶ ῥέοντος οτὴ. σοὐθχ (παϊδηϊ5 44, δὰ φερομένου 50Πο- 
1αϑία ἈΌΠΠΚΘΠΙ δαηοίαν! γρ. καὶ ῥέοντος, ααΐ καὶ φερομένου «αἴ 
καὶ ῥέοντος ἀ6ἸΘηάτΠ| 6556 Ρυΐαν! Ἡδίμάοσ. 13 τὴν οὐσίαν ἀ6- 
Ἰανι Αϑί | ἀλλο τι Β: ἀλλο τι Τ', ἀλλό τι ἰ, ἄλλο τι ἢ Ὁ 15 σημαί- 
γεῖ ΠΟ] 511 ἘΠ ΟΠ) 16 μὲν Β: μὲν δὴ ἼΣ" ἐξα δὴ Ῥαποίϊβ πο- 
ἰανι { 17 ἀμφίβολον Τ: ἀμφίβολόν ἐστι 1: ΘΕῚΣ Οὐ 37113. 12 
ἘΠ Θς νυ ἢ Ὁ ὃὲ ἢ; οὐ ΚΟ ΠΟ ΟΕ ἀθυνῦς ποβίτο ἴοςὸ ΟΠ. 5βἰ ΟΠ ΠῚ 
σοΟρΡυΪαΘ ΠΟΠ 6556 Ἰῃηβο ἐΐδτη ΘΟΌΠΙ ΝΘ θ᾿ 8. οὐ να δ πα 
Ατϊϑίοίε]. 46 δῦίβ ροδίοα ἢ. 202 18 σημαίνοντι ἘΠ: σημαῖνόν τὶ 
ΒΌΝιε, σημαινοντι (581Πη 6 δοςσθηία) Τ' 19 ξυμπεριφέρεται Β: συμ- 

περιφέρεται Τ' 20 ἐκβάλλοντας (ἐμβάλλοντας ΤῚ τὸ εἰ (ε ΤΌΣ) ἐπε- 

στήμην, ἀλλὰ τὴν ἐμβολὴν ποιήσασϑαι ἀντὶ τῆς ἐν τῷ εἰ (ΕΣ ΤῸ) ἐν τῷ 

ἰῶτα (ἐ 1) ἸΡ ΠΣ ἐκβάλλοντας τὸ 8 πιστήμην, ἀλλὰ τὴν ἐμβολὴν ποιή- 
σασϑαι ἀντὶ τοῦ ἡ τὸ ε καὶ τὸ πιστοῦν ἱστᾶν παντάπασι σημαίνει 
( ΟΥ̓ΠΑΤΙΙ15 ΘΟ]ΟΡ᾽. Ρ. 21, ἐκβάλλοντας τὸ ξ πιστήμην, ἀλλὰ τὴν ἐμβο- 
λὴν ποιήσασϑαι ἀντὶ τῆς ἐν τῷ ε ἐν τῷ τ Βίθρμαπιβ, ἐμβάλλον τας 
τὸ εἶ ἑπειϊστήμη», ἀλλὰ τὴν ἐμβολὴν ποιήσασϑαι ἀντὲ τῆς τοῦ εἶ τὴν 
τοῦ τε Ἠεϊηαοτζτί, ἐκβάλλοντας τὸ 8 πιστήμην, ἀλλὰ τὴν (μὴν ἢ ἐμβο- 
λὴν ποιήσασϑαι ἀντὶ τῆς ἐκβολῆς τοῦ ε ἐν τῷ ε ΘΟ] ΕΙΘΙΙΊΔΟΠΘΥ 
21 ἀλλὰ --- 84. τ ἰῶτα ἀδε]ονι Αϑί 

θ᾽ 

451 
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ἀντὶ τῆς ἐν τῷ εἶ ἐν τῷ ἰῶτα] ἔπειτα τὸ βέβαιον, ὅτι 
βάσεώς τινός ἔστιν χαὶ στάσεως μίμημα, ἀλλ᾽ οὐ φορᾶς. 
ἔπειτα ἡ ἱστορία αὐτό που σημαίνει, ὅτι ἵστησι τὸν δοῦν. 
χαὶ τὸ πιστὸν ἱστὰν παντάπασι σημαίνει. ἔπειτα δὲ ἡ 
μνήμη σαντέ που μηνύϑδι ὅτι μονή ἐστιν ἐν τῇ ινυχῆ, ἀλλ᾽ 
οὐ φορά. δἰ δὲ βούλει, ἡ ἁμαρτία καὶ ἢ ξυμφορά, εἶ 
κατὰ τὸ ὄνομά τις ἀχολουϑήσει, φανεῖται ταὐτὸν τῇ ξυ- 
νέσει ταύτῃ χαὶ ἐπιστήμῃ χαὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι τοῖς περὶ 
τὰ σπουδαῖα ὀνόμασιν. ἔτι τοίνυν ἣ ἀμαϑία χαὶ ἡ ἄχο- 
λασία παρατελησία τούτοις φαίνεται" ἢ μὲν γὰρ τοῦ ἅμα 
ϑεῷ ἰόντος πορεία φαίνεται, ἢ ἀμαϑίέα, ἡ δ᾽ ἀκολασία 
παντάπασιν ἀχολουϑία τοῖς πράγμασι φαίνεται. χαὶ 
οὕτως, ἃ νομίζομεν ἐπὶ τοῖς καχίστοις ὀνόματα εἶναι, 
ὁμοιότατ᾽ ἂν φαίνοιτο τοῖς ἐπὶ τοῖς καλλίστοις. οἶμαι 
δὲ χαὶ ἄλλα στόλλ᾽ ἂν τις εὕροι, δ σεραγματεύοιτο, ἐξ ων 
οἰηϑείη ἂν αὖ πάλιν τὸν τὰ ὀνόματα, τιϑέμενον οὐχὶ 

ἰόντα οὐδὲ φερόμενα, ἀλλὰ μένοντα τὰ πράγματα ση- 
μαίνειν. 

ΚΡ. ἅλλ: ὦ Σώχρατες δρᾷς ὅτι τὰ πολλὰ ἐχείνως 
ἐσήμαινεν. 

ΣΩ, Τί οὖν τοῦτο, ὦ Κρατύλε; ὥσπερ ψήφους δια- 
ριϑιησόμεϑα τὰ ὀνόματα, χαὶ ἐν τούτῳ ἔσται ἡ ὀρϑό- 
της; ὁπότερα ἂν πλείω φαίνηται τὰ ὀνόματα σημαίνοντα, 
ταῦτα δὴ ἔσται τἀληϑῆ; 

ΚΡ. Οὔχουν εἰχὸς γε. 
ΧΙ,ΠΙ|. Σῶ. Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ὦ φίλε. καὶ ταῦτα 

μέν γε αὐτοῦ ἐάσωμεν, ἐπανέλθωμεν δὲ τεάλιν ὅϑεν δεῦρο 
4 ἡ μνήμη --- 6 φορά 5100. ἤογϊερ. 25, 2 

1: γεῖρα ἔπειτα --- 4 σημαίνει ΒΡΌΓΙΑ 6556 πάσαν ΘΠ ΡΠ. 
2 ἐστιν Β: ἐστι Τ' 2 αὐτό ΒΤ: ταὐτόν Αϑῖ 4 ἑστὰν (μοί 
ΤΩΠΘΙΊ05. νΟ]. κα (1877) Ρ. 20: ἑστᾶν ΒΤ 6 νεῖβρα εἰ δὲ βούλει ---- 
14 καλλίστοις ἀ6]ανιΐ Αβι! ξυμφορὰ, Β: συμφορὰ Τ' 7 ξυνέσει 
Β: συνέσει 1)7 ὃ ταύτῃ ΒΤ: αὐτῇ Βυϊζδηη 10 παραπλήσια 
Β, παραπλησία (ϑ51π6 Δοσθητα) ἼΣ 11 ἑόντος ΒΒ, σοΥ. Ὁ 19 ἐκεί- 
γως ΤῸ: ἐκείνῳ Β 20 ἐσήμαινεν Β΄: ἐσήμαινε ὧν 23 δηίε ὁπό- 
τερα [οτΐαϑϑα Ἰητογ οὶ! ὅτε 25 οὔκουν Ὁ: οὐκοῦν ΒΤ 27 Ῥοβί 
ἐάσωμεν ἴῃ. δα! Ποηΐθιι5 παας Ἰδσιτηΐαγ, 4π86 1η πηᾶῦρ.. Δ44. 5015 α: 
ομῃ. ΒΌΤΝ, οοάθχ νΊΠ ΟΠ Θη515 31 εἴ ΠΟΤῚ απ|ὸ5 ργδθίεγεα δα- 
Βιρθιΐ ΒΕΚΚΚΟΥ οἵ. δίπαϊεη Ρ.38: τάδε δὲ ἐπισχεψώμεϑα, εἰ ἡμῖν καὲ 
τῇδε ὁμολογεῖς εἴτε καὶ οὔ. φέρε, τοὺς τὰ ὀνόματα ἐν ταῖς πόλεσι 
τιϑεμένους ἑκάστοτε, ἔν τε ταῖς Ελληνικαῖς καὶ βαρβαρικαῖς, οὐκ ἀρ9- 
τίως ὡμολογοῦμεν (ὁμολογοῦμεν 4) νομοϑέτας εἶναι καὶ τὴν τέχνην 
τὴν τοῦτο δυναμένην νομοϑ'ετικήν; ΚΡ. Πάνυ γε. ΣΩ; “Ἵἐγε δή, οὗ 
πρῶτοι νομοϑέται τὰ πρῶτα ὀνόματα πότερον γιγνώσκοντες τὰ 
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μδτέβημιεν. ἄρτι γὰρ ἐν τοῖς πρόδσϑεν, εἰ μέμνησαι, τὸν 
τιϑέμενον τὰ ὀνόματα ἀναγχαῖον ἔφησϑα εἶναι εἰδότα 
τίϑεσϑαι οἷς ἐτίϑετο. πότερον οὖν ἔτι σοι δοχεῖ οὕτως 
ὉΧ » 

ἢ οὐ; 
ΚΡ. Ἔτι. 
ΣΩ, Ἦ χαὶ τὸν τὰ πρῶτα τιϑέμενον εἰδότα φὴς τί- 

ϑεσϑαι; 

ΚΡ. Εἰδότα. 
Σϑ, Ἐχ ποίων οὖν ὀνομάτων ἢ “μεμαϑηχὼς ἢ εὑρηχὼς 

ἣν. τὰ πράγματα, εἴστξρ τά γε πρώτα μὴ πω ἔχειτο, μα- 

ϑεῖν δ᾽ αὖ φαμὲν τὰ πράγματα καὶ εὑρεῖν ἀδύνατον εἶναι 

ἄλλως ἢ τὰ ὀνόματα μαϑόντας ἢ αὐτοὺς ἐξευρόντας οἷά 
ἔστι; 

ΚΡ. 4οχεῖς τί μοι λέγειν, ὦ Σώχρατες. 
ΣΩ, Τίνα οὖν τρόπον φῶμεν αὐτοὺς εἰδότας ϑέσϑαι 

ἢ νομοϑέτας εἶναι, τερὶν καὶ ὅτιοῦν ὄνομα χεῖσϑαί τε καὶ 
ἐχείνους εἰδέναι, εἴτεερ μὴ ἔστι τὰ πράγματα μαϑεῖν ἀλλ᾽ 
ἢ ἐκ τῶν ὀνομάτων; 

ΚΡ. οἶμαι μὲν ἐγὼ τὸν ἀληϑέστατον λόγον περὶ τού- 
των εἶναι, ω Σώχρατες, μείζω τινὰ δύναμιν εἶναι ἢ ἂν--: 
ϑρωπείαν τὴν ϑεμένην τὰ πρῶτα ὀνόματα τοῖς ποραγμα- 
σιν, ὥστε ἀναγκαῖον εἶναι αὐτὰ ὀρϑῶς ἔχειν. 

ς --ἐς ’ὔ 

ΣΩ, Εἶτα οἴει ἐναντία ἂν ἐτίϑετο αὐτὸς αὑτῷ ὃ ϑείς, 
Ὁ ,ὕ ὉΧ ΄, ὉΝ 2 ,ὕ 2 - ΒΡ , 

ὧν δαίμων τις ἢ ϑεός; ἢ οὐδέν σοι ἐδοκοῦμεν ἄρτι λέγειν; 
ΚΡ. ἀλλὰ μὴ οὔχ ῇ τούτων τὰ ἕτερα ὀνόματα. 
ΣΩ, Πότερα, ὦ ἄριστε, τὰ ἐπὶ τὴν στάσιν ἄγοντα ἢ 

τὰ ἐπὶ τὴν φοράν; οὐ γάρ που χατὰ τὸ ἄρτι λεχϑὲν τελή-- 
ϑει χριϑήσεται. 

» Ἁ , , 3 , 
ΚΡ. Οὗτοι ὃδῪ δίκαιόν γε, ὦ Σώχρατες. 

πράγματα, οἷς ἐτίϑεντο, ἐτέϑεντο ἢ ἀγνοοῦντες; ΚΡ. Οἴμαι μὲν ἐγώ, 
ὦ Σώκρατες, γιγνώσκοντες. Σ(). Οὐ γάρ που (πω 4), ὦ ἑταῖρε Κρα- 
τύλε (Κρατύλε ἀο]οντι ΝΑΟΥ͂ Ο05. οΥἹΐ. Ρ. 12), ἀγνοοῦντές γε. ΚΡ. Οὗ 
μοι δοκεῖ (ἐκ ποίων δὲ δα4. 4) | δὲ τεανετα ΒΤ 

3 οὕτως 6Χ οὗτος ἴδ Ὁ δῆ: ΒΒ 68: ἢ Κ’ Ι φῇς Ἐ 
1ο τά γε ΒΊ: τὰ γε μὲν ΝΑΒΕΥ σοΙηπη. ΠῚ Ρ᾿. 78 12 αὐτοὺς Τ: αὖ 
τοὺς Β 13 ἐστε Β, ἐστί Τ' 16. η.Ὑ} κεῖσθαί 151}: ϑέσθαε 
1ῇ τηδῖρ. ἴ 18 ἀλλ᾽ ε ΒΙ: ἀλλὴ Ὧν 23 ὁ ϑεὶς ὧν ἴῃ τηδῖρ. {: ὁ 
τ) η σῶν ΒΊ᾽, οἴ. 16,22. .24 τίς Β [ἢ ἢ αὐδν2ὸ δειήυῦ ξ6 ΒΤ τ φθνὴν 
ΒΊ, οἴ. εὐπάξπη δὐγοόσθιη ΗἸΡΡ. πηαὶϊ. 454, το Βείκκοῦ 27 φοράν 
Β: συμφοράν Ἴ᾽, 584 συμ Ραποίῖ5 ποίαντε {| που Β: πω Τὸ 29 οὗτοι 
δὴ Ηεἰπάοτῇ: οὕτω δὴ ΒΤ, οὗτοι Βαάπαπὶ δἀάεπά. ἴῃ Επίηγ θη. 
Ῥ. 83, αἵ οἴ. ἘΠ ΠΥΡΏτοη. 2 ̓ Α ΑΙοΙΡ.1 124 Ὁ 
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ΣΩ Ὀνομάτων οὖν στασιασάντων, χαὶ τῶν μὲν φα- 
σχόντων ἑαυτὰ εἶναι τὰ ὅμοια τῇ ἀληϑείᾳ, τῶν δ᾽ ἑαυτά, 
τένι ἔτι ,“διαχρινοῦμεν, ἢ ἐπὶ τί ἐλϑόντες; οὐ γάρ που ἐπὶ 
ὀνόματά γ8 ἕτερα ἄλλα τούτων" οὗ γὰρ ἔστιν, ἀλλὰ δῆλον 
ὅτι ἄλλ᾽ ἄττα ξητητέα σιλὴν ὀνομάτων, ἃ ἡμῖν ἐμφανιεῖ 

ς ΄ ΄ 3 Χ Σ » ΤΣ 

ἄνευ ὀνομάτων, οπτότερὰ τούτων ἔστι ταἀληϑῆ, δείξαντα 
- “ Νὴ ΄, » ᾿ 

δῆλον ὅτι τὴν ἀλήϑειαν τῶν ὄντων. 
Ξ Ἔ .ς 

ΚΡ. “οχεῖ μοι οὕτω. 
" »} ἃ 

ΣΩ, στιν ἄρα, ὡς ἔοιχεν, ὦ Κρατύλε, δυνατὸν μα- 
- 27 9 Ι -» [4 

ϑεῖν ἄνευ ὀνομάτων τὰ ὄντα, εἴπερ ταῦτα οὕτως ἔχει. 

489 

ἘΡ. Φαίνεται. 
ΣΏ, “Ζιὰ τίνος ἄλλου οὖν ἔτι προσδοχᾷς ὁ ἂν αὐτὰ μα- 

ϑεῖγν; ἄρα δὲ ἄλλου του ἢ οὗπτερ εἶχός τὲ χαὶ δικαιότα- 
τον, δὲ ἀλλήλων τε, εἴ στῃ ξυγγενῇ ἐστιν, καὶ αὐτὰ δὶ 
αὑτῶν; τὸ γάρ που ἕτερον ἐχείνων καὶ ἀλλοῖον ἕτερον ἂν 
τι χαὶ ἀλλοῖον σημαίνοι, ἀλλ᾽ οὐχ ἐχεῖνα. 

ΚΡ. “ἡληϑῆ μοι φαίνει λέγειν. 
Σὼ, Ἔχε δὴ πρὸς Ζιός" τὰ δὲ ὑνόματα οὐ πολλάχις 

μέντοι ὡμολογήσαμεν τὰ καλῶς “χείμενα. ἐοιχότα εἶναι 
ἐκείνοις ὧν ὀνόματα χεῖται, χαὶ εἶναι εἰχόνας τῶν πραγ- 
μάτων; 

ΚΡ. ΟΝ οΐ 
Σῷ, Εἰ οὖν ἔστι μὲν ὃ τι μάλιστα δὲ ὀνομάτων τὰ 

σιράγματα μανϑάνειν, ἔστι δὲ χαὶ δὲ αὑτῶν, ττοτέρα ἂν 
εἴη χαλλίων χαὶ σαφεστέρα ἢ μάϑησις; ἐχ τῆς εἰκόνος 
μανϑάνειν αὐτήν τε αὐτήν, εἰ χαλῶς εἴκασται, καὶ τὴν 
ἀλήϑειαν, ης Ἴ εἰκών, ἣ ἐχ τῆς ἀληϑείας αὐτήν τὲ αὐτὴν 
χαὶ τὴν εἰχόνα αὐτῆς, εἰ πρεπόντως εἴργασται; 

ΚΡ. χ τῆς ἀληϑείας μοι δοχεῖ ἀνάγχη εἶναι. 

3 ἐπίτι ΒΤ 4 ἕτερα ἄλλα ΒΤ! ἕτερα ἅττα Ἠδυβᾶδ 5ρεο. οτἹζί. 
. 85; ΡτΓΟΡ αν] (οδεΐ πηΠ6 1105. νΟ]. 4 (1876) Ρ ΠΟ (ῃηῖ5ο. ΟΥ̓, Ρ. 75) 
γὰρ ἔστιν Τ: γκρ ἐστιν Β ": ἅττα ΤΊ ἐμφαινιεῖ Β: ἐμφανῆ ἘΥ ΤΣ 

ἐμρανῆ ἢ Ρ 6 ἐστι Τ 8 οὕτω τονεῖα ΒΤ 9 νεῦρα ἔστιν ἄρα 
--- 1 φαΐίγεται βΡυτία σΘΏ560 9 δυνατὸν ΒΊ: ἀδύνατον 1 πᾶν 
Ἠρυβάς 12 αὐτὰ ςοὔδχ Οπαϊδηι5 44: ταῦτα ΒΊ, ταὐτὰ ΒΕΚΙΚΟΥ 
15 σῶν ἢ] τοῦ 51: τον Ὁ ἡ Β: 7": 14 τε Ηοἰπάοτί: γε ΒΤΙ 
ξυγγενῆ ἢ Β: συγγενῆ Τ᾽ | ἐστιν Β: ἐστι ΤΌ. 15 αὑτῶν Β: αὐτῶν Τ' 
Ι ἀλλοῖον Ἠειβάς 5ρες. οτὶΐ. Ρ. 85: ἀλλο ὃν ΒΤ 17 φαίνει ΒΤ: 
γαίνη Ὀ 19 μολογήσαμεν ΤΣ ὡμολογήκαμεν { 23 ἔστι Β: 
ἐστι Τ 24 ἔστι δὲ Β: ἐστι δὲ ΤΊ] αὐτῶν Βαϊϊεγ: αὐτῶν ΒΤ | πο- 
τέρα Β: πότερα Τ 2) καλλίων Β: καλλίω ΤΊ ῇ μιάϑησις ΒΤ μᾶς 
ϑησις Ἠ!τΒΟΠΙΡ 26 τε αὐτὴν Τ: τε αὑτὴν Β 27 εἰκὼν Β: ἡ 
Φύχοῦν 1. Οἰς 75; 23 
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ΣΩ. Ὅντινα μὲν τοίνιν τρόπον δεῖ μανϑάνειν ἢ εὑρί- 
σχειν τὰ ὄντα, μιεῖζον ἴσως ἐστὶν ἐγνωχέναι ἢ χατ᾽ ἐμὲ 
χαὶ σέ ἀγαπητὸν δὲ καὶ τοῦτο ὁμολογήσασϑαι, ὅτι οὐχ 
ἐξ ὀνομάτων, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον αὐτὰ ἐξ αὑτῶν χαὶ μα- 
ϑητέον χαὶ ζητητέον ἢ ἐχ τῶν ὀνομάτων. 

ΚΡ. Φαίνεται, ὦ Σώχρατες. 
ΧΙΠΙΝ. σῷ. Ἔτι τοίνυν τόδε σχεψώμεϑα, ὅπως μὴ 

ἡμᾶς τὰ πολλὰ ταῦτα ὀνόματα ἐς ταὐτὸν τείνοντα ἐξα- 
πατᾷ, εἰ τῷ ὄντι μὲν οἱ ϑέμενοι αὐτὰ διανοηϑέντες γε 
ἔϑεντο ὡς ἰόντων ἁπάντων ἀεὶ χαὶ ῥεόντων, --- φαίνονγ-- 
ται γὰρ ἔμοιγε καὶ αὐτῷ οὕτω διανοηθῆναι, --- τὸ δ᾽ εἶ 
ἔτυχεν, οὐχ οὕτως ἔχει, ἀλλ᾽ οὗτοι αὐτοί τε ὥσπερ εἴς 
τινα δίνην ἐμτεσόντες χυχῶνται χαὶ ἡμᾶς ἐφελχόμενοι 
προσεμβάλλουσιν. σχέϊμαι γάρ, ὦ ϑαυμάσιε “Κρατύλε, ο 
ἔγωγξ πολλάκις ὀνειρώττω. πότερον φῶμέν τε εἶναι 
αὐτὸ χαλὸν χαὶ ἀγαϑὸν καὶ ἕν ἕχαστον τῶν ὄντων οὕτω, 

ἢ μή; 
εὐ ἼἜμοιγξ δοκεῖ, (ὦ Σώχρατες. 

ῳ, «ὐτὸ τοίνυν ἐχεῖνο σχεψώμεϑα, μὴ εἰ πρόσωπόν 
τί πρὶ καλὸν Ἵ τι τῶν τοιούτων [καὶ δοχεῖ ταῦτα πάντα 
δεῖν)" ἀλλ᾽ αὐτό, φῶμεν, τὸ χαλὸν οὐ τοιοῦτον ἀεί ἐστιν 
οἷόν ἐστιν; 

ΚΡ. Αἰνάγχη. 

Σί), “ρ᾽ οὖν οἷόν τε ΠΡ ΘΟ ΣΙ ΕἾν αὐτὸ ὀρϑῶς, εἰ ἀεὶ 

ὑγεεξέρχεται, πρῶτον μὲν ὅτι ἐχεῖνό ἐστιν, ἔπειτα ὅτ 
τοιοῦτον, ἢ ἀνάγκη ἅμα ἡμῶν λεγόντων ἄλλο αὐτὸ εὐθὺς 
γίγνεσϑαι χαὶ ὑπεξιέναι καὶ μηχέτι οὕτως ἔχειν; 

ΚΡ. νάγχη. 
Σῷ. Πῶς οὖν ἂν εἴη τὶ ἐχεῖνο, ὃ μηδέποτε ὡσαύτως Ἐ: 

2 μεῖζον Τ: μείζων Β Ι ἐγνωκέναι ροϑί " ἰγδηΒροβιι ΕἸ ΡΙΣ ΒΣ 97 
ς0]]. 392 Β 4 αὑτῶν Β: αὐτῶν Τ 8 ἐξαπατᾷ, εἰ ὙνγεθηΡάς ἢ, 
οἷ. Ἡεδυκάδ 5ρες. οὔ. Ρ. 85: ἐξαπατᾶται καὶ Β, ἐξαπατᾷ καὶ ΤΌ 
9. γ8 Αϑβί: τὸ ΒΊ,, ἀδϊθνιῖ ΒίδΠΡαυτα 10 ἑόντων Β ΤΙ ἔμοιγε 
καὶ αὐτῷ Ηεἰπάοτί: ἔμοιγε καὶ αὐτοὶ ΒΤ 13 ἐμπεσόντες Ὀΐ: ἐκ- 
στεσόντες ΒΊ, οἴ. 67, 1, Ῥῃαδάοῃ., 178, 5 14 προσεμβάλλουσιν Β: 

᾿ που σεμ  ἀλλοῦσι Ἵ ἰς ἔγωγε Β: ἐγὼ ἼΤ, εἴ. 54, 12 τό οὕτω ΒΊ, 
οἵη. οοάδχ Ῥαγίϑί πιβ 1813, ἀο]ονι Ηἰτβομὶρς Ι οὕτως ἢ μή; ἔμοιγε 
δοκεῖ. Κο. Δοκείτω, ὦ “Σώκρατες, , εἶναι 1 ΘὮγ5 ἴῃ νευβίοηθβ ῬΠδΘαγΙὶ 
εἰ σοηνίνι Ῥ- 149 ι7 ΤΡ: 7 Β 18 σώκρατες Β: σώκρατες 
εὐναι Ἱ, (ἢ, 6, 24 20 τε ἐστὲν Β, τί ἐστι Τ | καὶ δοκεῖ --- ῥεῖν 1π.- 
ὉΪα51| καὲ ἘΠῚ: υδὶ γὰρ Ηεἰπάοτε! ταῦτα ΒΊ: ταῦτα μὲν Ἡ. ΘοΒπηας 
ΟΥ̓Δ]. Ρ. 41 21 οὐ ΒΊ;: εἰ. οὐ ἩΕϊπαοτῖ 28-.ν: ἢ Βὲνε 5 
29 τί ΒΤ | ὡς αὕτως Τ 
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ἔχει; εἰ γὰρ ποτὲ ὡσαύτως ἴσχει, ἕν γ᾽ ἐχείνῳ τῷ χρόνῳ 
δῆλον ὅτι οὐδὲν μεταβαίνει" εἰ δὲ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχει καὶ 
τὸ αὐτό ἐστι, πῶς ἂν τοῦτό γε μεταβάλλοι ἢ κινοῖτο, 
μηδὲν ἐξιστάμενον τῆς αὑτοῦ ἰδέας; 

ΚΡ. Οὐδαμῶς. 
ΣΩ. “λλὰ μὴν οὐδ᾽ ἂν γνωσϑείη γε ὑπ οὐδενός. ἅμα 

γὰρ ἂν ἐπιόντος τοῦ γνωσομένου ἄλλο χαὶ ἀλλοῖον γίγ-- 
γοιτο, ὥστε οὐχ ἂν γνωσϑείη ἔτι ὅποῖόν γέ τί ἐστιν ἢ 
χεῶς ἔχον" γνῶσις δὲ δή που οὐδεμία γιγνώσχει ὃ γιγνώ- 
σχει μηδαμῶς ἔχον. 

ΚΡ. Ἔστιν ὡς λέγεις. 
Σ; νλλ τοῦδὲ γνῶσιν εἶναι φάναι εἰχός, ὦ Κρατύλε, 

εἰ μεταστέσετει πάντα χρήματα χαὶ μηδὲν μένει. εἰ μὲν 
γὰρ αὐτὸ τοῦτο, ἢ γνῶσις, τοῦ γνῶσις εἶναι μὴ μεταπέπ- 
τει, μένοι τὲ ἂν ἀεὶ ἣ γνῶσις χαὶ εἴη γνῶσις" εἰ δὲ καὶ 
αὐτὸ τὸ εἶδος μεταττίτοτει, τῆς γνώσεως, ἅμα τ᾽ ἂν μετα- 
γτέσυτοι εἰς ἄλλο εἶδος γνώσεως χαὶ οὐχ ἂν εἴη γνῶσις" εἰ 
δὲ ἀεὶ μεταττίτετει, ἀεὶ οὐκ ἂν εἴη γνῶσις, καὶ ἐκ τούτου 
τοῦ λόγου οὔτε τὸ γνωσόμενον οὔτε τὸ γνωσθησόμενον 
ἂν εἴη" εἰ δὲ ἔστι μὲν ἀεὶ τὸ γιγνῶσχον, ἔστι δὲ τὸ γι- 
γνωσχόμεγον, ἔστι δὲ τὸ χαλόν, ἔστι δὲ τὸ ἀγαϑόν, ἔστι 
δὲ ἕν ἕκαστον τῶν ὄντων, οὔ μοι φαίνεται ταῦτα ὅμοια 
ὄντα, ἃ νῦν ἡμεῖς λέγομεν, δοῇ οὐδὲν οὐδὲ φορᾷ. ταῦτ᾽ 
οὖν πιότερόν στοτὲ οὕτως ἔχει ἢ ἐχείνως, ὡς οἱ περὶ Ἡρά- 
χλειτόν τε λέγουσιν χαὶ ἄλλοι πολλοέ, μὴ οὐ ῥᾷδιον ῃ᾿ 
ἐπισχέψασϑαι, οὐδὲ πτάνυ νοῦν ἔχοντος ἀνθρώπου ἐπι- 
τρέψαντα ὀνόμασιν αὑτὸν καὶ τὴν αὑτοῦ ψυχὴν ϑερα- 
χεύειν, πτιετιστευχότα ἐχείνοις χαὶ τοῖς ϑεμένοις αὐτά, 
διισχυρίζεσϑαι ὡς τι εἰδότα, καὶ αὑτοῦ τε χαὶ τῶν ὄντων 
καταγιγνώσχειν, ὡς οὐδὲν ὑγιὲς οὐδενός, ἀλλὰ πάντα 
ὥσττερ χεράμια ῥεῖ, καὶ ἀτεχνῶς ὥσπερ οἱ κατάρρῳ νο- 
σοῦντες ἄνϑρωποι, οὕτως οἴεσϑαι χαὶ τὰ πράγματα δια- 

Ι γάρ ΒΤ: μὲν γάρ ΝΑΟΥ͂ (ΟΠΊΠ1. ΠῚ Ρ. γ7γ8, εἴ. 55, 17 71; 32 
7). 16. 85. Τὸ 8 γέ τε Ὁ: γἔτε Ν εἴ αἱ νά είυγ Β, γέτι ΤΊ ἐστὲν 
Τ 12 φᾶναι ΒΤ 14 μεταπίπτει ΡΏ: μεταπίπτοι Β, 564 

οι ΕΧ ΘΙ 6η6., μεταπίτπτη ὌΡΝ, 564 η 6χ 6πι6πά., μετατείπτῃ {Γ᾿ 56 
δι ΒΌΡΓΑ ῃ δα. Τ' 15 ἀεὶ ἡ γνῶσις ἴῃ σοπίθχίιι οτῇ. Τ᾽, ἴῃ ΤΠΔΓΡ,. 
Δ44.Τ 21 καλὸν ἐστι Β 24 πότερον ποτὲ ὀ 4725 τὲ λέγουσιν 
Β: λέγουσι Τ' τε λέγουσι Ὁ 27 αὐτὸν Β: αὐτὸν ΤΊ αὑτοῦ Β: αὐ- 
τοῦ Τ' 28 καὶ τοὺς ϑεμένους αὐτὰ διϊσχυρίξζεσϑαι ὥς τι εἰδότας 
Ἠδιβάδ 5ρες. οὔ. Ρ. 86 29 αὑτοῦ Τ: αὐτοῦ (515) Β, αὐτοῦ ὮΝ! 
χ θς γ6.} 

ΙΟ 

15 

20 
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χεῖσθαι, ὑπὸ ῥεύματός τὲ χαὶ κατάρρου πάντα τὰ χρή- 
ματα ἔχεσϑαι. ἴσως μὲν οὖν δή, ὦ Κρατύλε, οὕτως ἔχει, 
ἴσως δὲ χαὶ οὔ. σχοπεῖσϑαι οὖν χρὴ ἀνδρείως ξ8 χαὶ 
εὑ, χαὶ μὴ ῥᾳδίως ἀποδέχεσϑαι" ἔτι γὰρ νέος εἶ χαὶ ἡλι- 
χίαν ἔχεις" σχεψάμενον δέ, ἐὰν εὕρῃς, μεταδιδόναι χαὶ 
ἐμοί. 

ΚΡ. “λλὰ ποιήσω ταῦτα. εὖ μέντοι ἴσϑι, ὦ Σώχρα- 

τες, ὅτι οὐδὲ νυνὶ ἀσχέπτως ἔχω, ἀλλά μοι σχοπουμένῳ 

[καὶ] πράγματα ἔχοντι πολὺ μᾶλλον ἐχείνως φαίνεται 
ἔχειν, ὡς Ἡράχλειτος λέγει. 

Σῷ, 1ἰσαῦϑις τοίνυν με, ὦ ἑταῖρε, διδάξεις, ἐπειδὰν 
ἥχῃς" νῦν δέ, ὥσττερ παρεσχεύασαι, πορεύου εἰς ἀγρόν" 
σιεροπέμιψει δλινοῖ πρὸ Ἑρμογένης ὃδε. 

ΚΡ. Ταῦτ᾽ ἔσται, ὦ Σώχρατες" ἀλλὰ καὶ σὺ τιειρῶ 
ἔτι ἐννοεῖν ταῦτα ἤδη. 

1 τὰ χρήματα Β: χρήματα Τ' 9 καὶ ἀεϊανὶ ΝΑΟΥ͂ σοΟΙΏΤη. μ 
Ῥ.- 78, οἵ. Τηξδεδδίθί. 174 Β ΗΙΡΡ. ΤῊ]: 285 ΕΒ; ἀΘΎΘΡ. 247 Ὁ. ΤἹ εἴς 
αὖϑις ΒΤ τς ἤδη ΒΤ; ἡ δὴ ἔχει ΒΔάΠατη ρῥτοϊεροτη. δα Επτην ἄςπ). 
Ῥ. ΧΧΙν 
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πο  Π ρρ9: Ὁ ΡΘΕ 5 9 5 Ὁ 

ι᾿ ιῶῦ μι σὶ 

ΑΌΘΕΝΌΑ ΕἸ ΓΟΒΕΙΟΘΕΝΘΌΑ. 

ΔΌΘΕΝΘΑ ἘΤ ΟΟΒΈΙΨΕΝΘΌΑ. 

ἤδη ἀδιθνι (οεῖ τηποτηοβ. νο]. 5 (1877) Ρ- 14 
Ἰεσε νυνδὴ ΡΥῸ νῦν δή. 
καὶ ἀκούειν καὶ μανϑάνειν (οὈεῖ ]. α. Ρ. 16. 
ἴδια ἑκάσταις (ζοὈεῖ 1. α. Ρ. τό. 
ἰδίᾳ --- ο ἑκάστῳ ἀδ]ενὶ (ορθεε ]. ς. Ρ. 16. 
ὡς ἄρα --- 12 σοί ἀε]ονὶ (οΡει ]. ας. Ρ. 1τ6. 
καὶ δεῖσϑαι αὐτοῦ ἀε]εν! (ομεί 1]. ς. Ρ. 17. 
ροβί ὁρῶντα δες νεῦρα ἔογίαβϑϑα ᾿πίογοϊ ἀ1556 ραΐανϊ 1. Ὁ. 
(ορεῖ Ρ. 17: ὥστε τοῦτον μάλιστα πάντων τὸν ἄνδρα. 
εἸηθηἀδ τῆς ΡΙῸΟ τῆν. 
διὰ ἀφ]ενι (ορεί 1. ς. Ρ. 18. 
ἸΕΡῸ πὶ ΡΟ ἘΣ 

Δωριῆς (ζοβεί ]. «6. Ρ. 19. 
αἰόλλειν (οὔεί ]. α. Ρ. 19. 
σταλαιότερον ὃν (οὔδεΐ ]. (6. ἢ. 19. 
Ἰεσε ταὐτόν. Ρῖ0 ταὐτόν, 

Ἰεσε ἀρχαιότεροι Ῥ΄Ο ἀχαιότεροι. 



ΡΛ ΟΙΝΝΙΡ 

ΟΡΕΗΑ 

ΟἿΔΕ ἘΕΒΙΤΓΝΤΊΠΕ, ΟΜΝΤΑ. 

ΑὉ ΟΟΡΙΟΒΕ ῬΕΝΌΟ ΟΟΙΠΑΤΟΞ 

ἘΘΙΌΙΤ' 

ΜᾺΑΒΥΈΕΝΙΓΒ ΟΠ Νὰ- 

γΟΙ. 11. 

ΕΒΑΒΟΙΟΌΠΌΣΞ ῬΟΞΤΕΒΙΟΒ. 

ΕΧ ΟΕΕΙΟΙΝΑ ΒΕΒΝΒΗΒΑΞΒΌΙ ΤΑΥΟΘΗΝΙΤΖ. 

ΓΠΙΡΒΙΑΒ ΜΟΟΟΟΙΧΧΧ. 
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ΡΙΑΤΟΝΙΕ 

ΤΠ 1. Τ 1.5. 

ΕΌΙΘΙΤ' 

ΜΑΒΤΙΝΌῸΚ ΒΟΗΑΝΖ. 

ΑΟΟΕΘΘΕΒΟΝΤ ΟΥΑΛΕΒΊΤΙΟΝΕΒ σΒΑΜΜΑΤΊΙΟΛΕ. 

ΕΧ ΟΕΕΙΟΙΝΑ ΒΕΕΝΗΑΒΙῸΙ ΤΔΟΌΟΘΗΝΙΤΖ. 

ΓΠΙΡΒΙΑΒ ΜΌΟΟΘΟΙΧΧΧ. 
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ἔς 

ΚΘ νον» 
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ΡΕΟΙΕΟΔΜ ΕΝ Α: 

81 χαλὸς κἀγαϑός, ταΙ15 καλός τε χἀγαϑός : (ηοη χκαλος 
χαὶ ἀγαϑός, καλός τε καὶ ἀγαϑός) 

(οὗ. πον. σοτητηθηΐ, 95) 

Ι. καλὸς κἀγαϑὸς ἴῃ υἱτοαπς ΠΡτῸ Β εἰ Τὶ βουιρύπμῃ εϑί 15 
Ἰοοῖ5: ἀοίρ. 484 ἃ 511} 514 8ἃ 5156 5188 518ς 5264 5274 
ἈΈΘΠΟΙ. 92 6.92 6.Ὁ3.8. 036: 90 Ρ.00 ὃ, Ῥτοίδρ. 3245.6..34η ἃ 16ἢ: 
102 ὁ Ῥάγ. 127 Ὁ ΔΡΟΙΪ. 2Ζι ἃ 258 ΑΙοδ. Ε τ25.8 ΤΏΘδρ:- 22:6 
12..8, 127 8; ἴὴὰ Α7 ἘΡ.- Πὶ.306 9:400 ἃ. 425 ἃ γἱπ .560.8. 

Β εὐ Τ' πΐεὺ 56 ἀιβογεραηΐ ἢ15 ]οοἱβ: ΞΎρΡ. 204 ἃ καλὸν κά- 
γαϑὸν Β, καλὸν καὶ ἀγαϑὸν Τ, 2228 καλῷ καὶ ἀγαϑῷ Β, καλῷ 
κἀγαϑῷ Τ᾽ ΑΙΟΙΡ. 1 124 ε οἱ καλοὶ κἀγαϑοὶ Τ, οἱ καλοὶ καὶ ἀγα- 
ϑοὶ Β ῬοΙΠςο. 3106 καλὰ κἀγαθὰ Β, καλὰ καὶ ἀγαϑὰ Τ. ἨΗΐϊ5 
Ἰοςῖβ γοσδρι]α καλὸς εἰ ἀγαϑὸς ογαϑὶ σοπππποία [1556 1ῃ Διο Ποίγρο 
1016 ΘΌΒΡΙΟΟΙΙΒ; Π8ΠῚ [ΠΌΤ 60 ΙΠΟ]]ηδΔηΐ, τὖ οΥα565 αἸββοϊνδηΐ, 
ΠΟῚ 14 δἀριηΐ, πὖ νοσαῦυ]α ΟΥ851 σορα]βηΐ, 

καλὸς καὶ ἀγαϑὸς εχίαϊ ἴῃ Β εἰ Τ: ἘπΠγάειη. 271} Ρτοΐδρ. 
328 Ὁ ὅοιῖρ. 470 6 Τῆρασοί. 2οὺ δ; ἴπ Α: Τϑρὶ ΙΧ 858 4 (Παππη: 
ΤΕ. Ἐ: 

ΗΙ5 ῥϑίιοῖβ ΙΟΟῚ5. οὐαβιη. ΔΙ ΌΘΓΘ ἤθῆο ἀπ] ανοτιΐ, 401 δά- 
1οτῦ Ἰαχίσοη ῬΠΟΙΙ, ααἱ 6χ Αθ]1ο ΤΙ 510 δχορῦρϑις μδᾶθο (οἔ. 
ΘΟνΑΥΖ 73): καλὸς κἀγαϑός" λέγεται κατὰ συναλοιφήν, οὐχὶ κα- 
λὸς καὶ ἀγαϑός. 

Π. καλός τε χἀγαϑὸς τορι πλι15. 51η6 ναγιθΐαία βου ρίασγαβ 

ἴη ΒΤ: Ῥτγοίαρ. 315 ἃ ἀοΙρ. 5158 1,γ8. 207 ἃ 1,δοῇ. 186 ο Εὰ- 
Τηγαοτα, 284 ἃ; 1 Αἱ Ἐρ' ππὶ ΟῚ δ᾽ 

1 δος ἄπο δαϊθοΐϊνα ᾿ηΐου 56 ἱπηςΐα Ῥ]αΐο βειηρου ἔεγα ἀδ λοηι- 
πῖδιι5 ἀϑυγρανι ῥγαθίθυ ΠῸ5 ραιοοβ Ἰοσοβ; αούρ. 518 ς οὐκ ἐπαΐοντας 
καλὸν κἀγαϑὸν οὐδὲν περὶ αὐτῶν 514 ἃ ἐὰν μὴ καλὴ καγαϑὴ ἡ διάνοια ἢ 
14 Ο0ἢ. 192 α ἡ μὲν μετὰ φρονήσεως καρτερία καλὴ καγαϑή ΑΡΟΙΪ. 21 ἃ 
οὐδὲν καλὸν καγαϑὸν εἰδέναι ῬΟΙ]ΊΟ. 310 6 περὲ τὰ καλὰ καγαϑά ἘΡ. ΤΠ 
409 ἃ καλὴ καγαϑὴ οὐσα (561]. ἡ ψυχή) ΝΤΠΙ 561 Ὁ τῶν καλῶν τε καγαϑῶν 
ἐπιϑυμιῶν Τ,6ρ.1χ 858 ἃ περὶ καλῶν κἀγαϑῶν καὶ δικαίων ξυμβουλεύειν 
οὗ, ρον 4154 ΤΠδδεί. 200 6 τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ γιγνόμενα πάντα καλὰ καγαϑὰ 
γίγνεται; ταῖο Δ α16410 ἀοσυδαίνατη: ΡῬγοίΐαρ. 315 ἃ τὴν φύσιν, ἘΠ γ ἄΘΙη. 
271} τὴν ὄψιν, Ῥαττη. 127 Ὁ τὴν ὄψιν, ΑΡΟ]. 20 ἃ τὴν προσήκουσαν ἀρε- 
τὴν, αΟΥΓΡ. 526 ἃ ταύτην τὴν ἀρετήν (ὨΔΙΠ,. 154 6 καὶ ταῦτα. 



ΨΙ ΡΚΕΟΙΒΟΟΜΕΝΑ. 

ΘΟΓΙΡ ΓΑ νυ δίδυη ἀερτο ΟΠ Ἰτηι5: ΗΠΡΡΆΙΟἢ. 228 ς καλός 
τε χαὶ ἀγαϑός Β, καλός ζε καγαϑύός ΤᾺ δ αθι 88: ὁ γὰρ καλῶς 

λέγων καλός τε καὶ ἀγαϑός Β, ὁ γὰρ καλῶς λέγων καλός τε καὶ 
Ρ ̓ ἀγαϑός. 

καλός τε καὶ ἀγαϑός εχ Ρεης ΒΤ: ΤΠαδεῖ. 142 Ὁ Εὐτῃγάδμη. 
584 ἃ; Α: ἘΡ.Ὺ 458 ππι5όι Β. 

Θογρίατα σοαΙοῖ Τὶ χαλός τε καὶ κ᾿ ἀγαϑὸς ΤΠεδεῖ. 1856 
ἸΙΡΥΔΙΙΟΓΊΙΠ δ 110} ΟΥα56 5. αἸ55ΟΙ γ 6 Π61 Ρ]84η6 τηϑδηϊζδϑίαπ τα 10, 
Ἡδαά οὐπηοίδηϊευ ρ]ῦπγ, ΤΙ ππητι5 [Ὁ Π5 ΟΥδ51η. Παρεῖ, δ][αυ δα οαζεῖ, 
ΟΥ̓ΔΒΙΠ ΤΟΌΠΘΡΙΠλΙ5; 564 Ῥϑιιοῖὶβ ασαοαις Ἰοο5, 4π| καλός τε καὶ 
ἀγαϑός οβιδηάαηΐ, ογαβϑίη ταϑπθῖηι5; ΠΘαῸ6 Θητὴ Δἀάποοῦ αἱ 
ογβάδιῃ Α611}} ΤΙΟΉΥ511 ρταδοδρίαμη ἴῃ χαλὸς κἀγαϑός νΔ]εΥα, Ἰῃ 
καλός τε κἀγαϑός πο νδ]εσα. 

ψεηῃιδιηι5 δα 8114Π} ΤΟ]. ΕἼΘΕ 40] ραγ συ] τὲ ἴῃ Ὦδο 
Ἰοσυοηθ πο ]θηΐ δα ββϑαιη, ναὶατ! Ομ οριι5. οΟὔ5. ΗΕ]]. 20 
καλός τε κἀγαϑός Αἴοὶ περᾶν, ὉΌῚ Πότηο Πομπθϑίτιβ 86 ΠΟΌ1]15 
ΒΙΡΩΙΠοδγοία οἵ. (. ΒααΡΡα 16Χ1]. ΧΘΠΟΡΗ. 72. ἘΠ σοηῃδβίαὶ 586 06 
τξ ἸΙΌΓΔΙΙΟΒ ΙΗ Τ1151556, ΟἾ]Π5. ΙΠΕΙΡΟΪΙΔΊΊΟΠΙ5 τη ΟΥΑΙ εβαἀ!οης 
80; 2 ΟΠΙΡ ΤΑ ΤΌ ΠΟΑΥ ἜΧΕΠΙΡΙΆ. ΤΟ ἌΡΤΟΙ. ΖΟ 8, ὌΡΣ πη 8 
εϑ χαλώ τε καὶ ἀγαϑώ, ἴῃ Τ καλὼ κἀγαϑώ, οοάϊοὶα Β ἀμπρ]εχ 
νιτὰπῇ βἰαϊπθηπη εἰ βοτρίαγα ΠὈΥῚ Τὶ Δμηρ] οἰεηδ 6556 ντἀείατ. 
ΑἹ τὲ ἜΧρειετε οοηΐγα ΘΟΠΒΘΏΒΈΤΩ ΠΠΡΤΟΓΙΠῚ ἰΘΠΊΘΓΆΤΙΠΊ [ΟΓαΐ, 
Νεαια δη]πΠὶ ᾿πἰϑΐα Γαΐ]Ο ρῬοίθϑί ΔΏ117Ο ἸΠΙΟΥΠΊΔΙΊ, ΟἿ τε 1ῃ ἢδα 
Ἰοσας!οηα ποη 510 ἰοϊεγαηάιτῃ; δοςααϊί, αἱ β τ οα αὶ τε τὰ θαῖυΓ 
τηθίσιη ἀρυά ΑὙΙΒίορ Πᾶπετα: τας 728 ϑδοθὲ ὄντας καὶ δικαίους 
'χαὶ χαλούς τὲ κἀγαϑούς ἘῊ 735 ἄλλοι τε πολλοὶ καὶ καλοί τε 

χἀγαϑοί Νυῦ. ΤΟΙ μεριμνοφροντισταὶ καλοί τε κἀγαϑοί. 

8. 2 ΤῈ δρμβϑεζεϑὶ ργοπογηϊηΐὶ ἐχεῖνος (ἐκείνως) Δά 1] 

(οἴ. Θομηθιάου (ἷν. 1 154 ΝοεηΕ]: ῥτο]θρ. δά 1)εμηοβίῃ. ὃ 11) 

ὙΠεδεῖ. [51 ἃ ἢ κεῖναι Τ ἘΆΒΕΡΙΙ5: ,Ἶ ἐκεῖναι Β 2038 ἢ (ἢ Β) 
κείνως Β, ἢ κείνως Τ᾽ ῬοΙΙτ. 263 Ὁ ἢ κείνῃ Ύ, ἥκειν ἢ Β 284ς ἢ 
κεῖνο Β, ἢ κεῖνο Τ᾽ ΘΟΡΗ. 258ς ἡ κεινὸς Ῥ; ἢ κεῖνος Τὸ Τιδοῆ. 184 6 
ἢ κείνῳ Β, ῇ κείνῳ Τ --- ἯῬΡρ. Ὁ 05 Ὸ ἢ κείνως Τ' - ΚΡ. 1 3708 
ἢ ̓ κξίνως Αναν 425.8 ἢ κείνοις Α γῇ διό Α1 ἢ κεῖνά Α 524ς ἢ 
κείνη Α Τιερ. τ 628 ς ἢ κείνως Α π 654 ς ἢ κεῖνος Α νπὶ 847 Ἧ 
ἢ ̓κεῖνοί Α. 

πε ΠΟ 56 ΠΡ ΘΓ ἤδης ΔΡΒδογοβίῃ ΔάμιΡιμ Ρ]αῖο οἱ ΤΒεδοῖ. 
1548 ἢ (ἢ Β) ἐκεῖνοι ΒΤ 184 ἃ ἢ ἐχεῖναι ΒΤ ΠΕΡ. Ιν 7206 ἢ ἐχείνως Ἀν, 

Ῥγδδίθσεα ῬυΟΠΟη6 ἢ ὈΓΔΘΟΙβι1Π ΤΕΡΘΥΙΠ5: Ροβὲ ἡ [6 ρ. ΧΙ 
944 ἡ ̓ ᾽κείνῃ] ἥκειν ἡ Α, ρΡοβί αὕτη ἘΡ.1 337 ἃ αὐτὴ κείνη, Ῥοϑῖ 
παῖ ῬΒΙΠΘΌ. 36 ἃ ὦ παῖ κείνου ΒΎ. 

Ηδε δριὰᾶ Ῥ]αϊοπειη Ἰθρι πηαβ Πα115 ῬΙΓΟΠΟΙΏΙΠ15 ΔΡΉΔΘΓΘ565 



ῬΕΟΙΕΟΘΟΜΕΝΑ. ΝΙΙ 

{1556 νιἀεηίαγ; Ὡδὴ 4186 .41115 ἰΟο15 σοιηραθηΐ, δᾶ 58.115 
ΠΡτοσιτη διοϊοιίαία βυγηαίαθ ϑαηΐ: νϑὶ] ΘγΙΏΡ. 2 190 καίπερ 
κεῖνό Β, καίπερ ἐκεῖνό Τ' αοτρ. 520 ἃ περιχείνων Β, περὶ ἐκείνων Τ᾿. 
Ιῃ ἢδο Γεϑῃτηοη! στὴ αἸβοσαρδηΐα ΠΕΙΟ. δϑὲ 411 ἀπθιϊοὶ αι] 
110 Ἰοοο ἐχεῖνό, πος ἐχείνων δισμείυρι βογιρίσσγα {πουῖῖ; ταϑίδί 
ΗΙΡΡ. 1 293 ας, 001 ἴῃ Τὶ ἔμπροσϑεν κεῖνα ϑοτρίαπι αυϊάθδτη ν]ά6- 
ΤῊΙ5, ἰθϑ. ηΟΠ10 δαΐεπλ ΠΠΌῚῚ Β ϑυϊηπβ ῬΙΌσϑ5 ἀδϑα. Οὐμ 
Ἰριταγ ΠΡτοσγατη Ρ]διοπιοοσιπὶ δαοίογιαῖϊθ ῬὈΓΟΠΟΠΊΙΠ15 ὈΥΔΘΟΙ510Ὸ 
Ὥδααα ροβὺ σοῃηβοηδηΐεπι ΠΕ π6 ροβύ γόσδ]θπὶ Ὀγένεη ἀείεηαα- 
ΤῸΓ ΠΘΟΘ. ΟΠΊΏΙΠΟ ΨνΟΓΙΒΙΠ]ΠΠ41η15 ποΐδϑ Παρθθαΐ, 5ΟΓΡΊΙΟ χεῖφος 
(ῥτο ᾽ κεῖνος) ψφιδιηαίδιη ΟΥΔΠΙΡι15 ἔδεσε Ἰοοὶβ [ἢ ΘΟΘΊΟΙΡτ5 Ρ] αἰ] ΟΙ5 
σΟΠΒΡΙΟ 8 Δαγ 1 ποη ροΐίαϑί. 

8.3. Τὲε ποῃηηίρι5 ἴῃ ειὰ νεῖ τὰ ἀθϑ πη Ρι5 

(οἴ. Θομπειάθυ (ἱν. 1 20 1 422 111 292 ἩΕΙΪ]ου οὐ. οΥἱί. 9) . 

ΕΧ Ρτδεοδρίιβ, 41δ)ὲ Τ,θηΐΖιιβ ἩΘΊΟαΊΔη0 δἰ 1 202 
(0011. 1 531) Π 453,9 Πᾶεο {πὰ ΡΟ 55:1 (ἀἸΒΟΙΠΏ15: 

1) ΠΟΙΏΪΠΙΠῚ ἀήϑεια, αἰσχροχέρδεια, ἀμέλεια, ἀναίδεια, αὐὖ- 
ϑάδεια, ἀπάϑεια, εὐγένεια, εὐέπεια, εὐμάϑεια, εὐμάρεια, εὐσέβεια, 

κακοήϑεια, προμήϑεια, συνήϑεια, φιλοκέρδεια, ὠφέλεια 5]ΤΑΙ] ΠΤ 

ἸΘΙΙΤΏΙΔΙΟΠΘΙΩ δία δἰ τὰ 6556 ΡΟββε; 

2) Του Ϊ Δ ]ΟΠΘΙΩ τὰ Π]ΔΡῚ5 ῬΓΟΡΤΙ ΔΓ 6556 ΒΘΠΙΠΟΏ5 ῬΟδΠΟΙ; 
3) 5ΕΠΡΕΙ ἀνδρεία αἰοὶ, ΒΕΠΊρΕῚ οοηίτα ἀμαϑία. 

Πε ἀνδρεία ἴῃ Ῥτοϊερ. νοἱ]. γπ ὃ 7 ἀἰβρυζανιμηιβ ν] ἀϊτητιβαὰς 
1|Ότ]5 Ρ᾽αϊοηϊοῖια ΒΊΑ Ἠδτγοάϊδηϊ ἀοοίχηδμη 46 ἤσ1π5 νοσϑΌ}}1 
ΤΕΥ Δ]ΟΠ6 ΠΟΙ δίϑιη, Ῥουρδιιοῖβ Θηῖτα Ἰοο5 ἀνδρία ἰαβίεϑ 111 
ΘχΒιρποσαηΐ. Τίεμι ἀμαϑία πεῖ ΠΡτγόσιπλ Ῥ]ιοπιοοσιτη δαοίο- 
Τΐα5; ὉΠπτη Ἰοσα πῇ ΠΟΥΪ, ΌΌΙ ἀμαϑεία ἴα1556 νΙἀείαγ: ἘΡΟν 518 Ὁ 
ἀμαϑίας Α, 564 ὦ ἴῃ τα5. (Ἰ,ερ. τ 649 ἃ ἀμαϑία Α, 5ε4 ὦ ἴῃ ἴοτα- 
ΤΏ1η6). Εἰ 4118 ποιηϊηδ, ΠΈΟΓΙΠῚ ἰθυ Δ ]ΟΏ ΘΠ 5018 βιὰ 6586 
ἰεϑίαίιιβ εδὲ Ηδγοάϊδηιβ, ταϑριοιθηΐθβ ᾿ογαπη ΒΡ] αἰομ]σοχιτα ΠὉτο- 
ΤΠ οὑπὶ ἩδΙοάΙΔη0. ΘΟΠΒΘΠΒΠῚ ἸΠΙσαΥΘ Ῥοβϑαχσημϑ; νϑὶ αἱ] εὐλά- 
βεια, ἀκρίβεια, ἀλήϑεια 5ΘΥΆΡΕΙ εβι ἴῃ ΒΤΑ, ἀπέχϑεια Ργδαρθηΐ 
ΒΤ Αρο]. 226 28  (ΤΠεδρ. 130} ἀπεχϑείας ΤΌ:. ἀπεχϑίας ἘΔ, 
ἄδεια εϑὶ ἴῃ Α Τι6ρ. ΠΙ 701 8. 

Ιη4ς εἰπςοθὶ Ῥ]αϊοηϊοοβ ΠΡΥῸ5. 18 6556 σοιηρδίαῖοβ, αὐ [ἢ 
Βδο αὐδεβίοηθ Δ]6 116 115 ΡΟΒβιτηι5. {ΠΡ εσθ. ϑ6α δες ΟΡΙΠΙ]Ο 
δια 5οῖοὸ δὴ σα] νι ἀδαίαγ Ἰαείδοϊατι, 51 σὰπὴ 60 ργδεοθρίο, απο 
ΒΘ Πο0 Ἰοοο Ροβαπηι5, ΠΡΤΟΓΤΩ ΡΙαἰοπιοοστη ἰαβυ ηοηα Θ0η- 
τε πη αεδυ; ΠΔΠῚ [ΕΥ]ΠΔΙΙΟΠΘΙΩ τὰ, απ ἩδτοάΙδηϊ5. ῬσΟΡ 5. δά 
ΒΘΙΤΩΟΠΘΠ ροδιουτη δοοθάθγα ρυΐανιῖ, 586 06 ΤΟΡΟΎΙΤηι15, ΘΠ] 8 1ἢ 
αἸΔ]ορΊβ, 4105 ἃ οοΪοσα ροδίϊοο να]8 σϑπηοΐοβ 6556 [80 116 ἸΑΓρΡΊΔΓΙ5. 



ΝΙΠ ΡΚΟΙΕΒΟΟΜΕΝΑ, 

Οὐάγα αὖ ἀρευίατη ἢἤδὺ Πππὶ ἴῃ ἤδο τα οοαϊοαβ5 Ῥ]δίοηιοι βιηΐ ἀ6- 
ΒΕΙΓΕΠΩ͂Ι, ΗδΙΟΟΙΔΏΙ ΟὈΘΟΥναῖο ΘΧΔΙΔΙΩΙ ΔΟΟΌΓΔΙΙΟΙΙ ΘΌΙοΙΘηἄα 
ἐϑί. Ἐνοϊνδηιβ ῥτοιηθ Αθβομυ! πη) εὖ ΒΟΡ ΠΟΘΙ τ δἴαπε νθὰ- 
ΤΙῊΠ15, ΠῸΠῚ ΔρΡΙΔ 6ὺ5 ΠΟΙΏΙΠΠΠΊ, Π4ΌΡῈ5 τι5ι5 οϑ Ἡυοα Δ ητ5 

ΘΧΘΙΏΡΙ]Ϊθ, ἰουπη πδίϊο ἑὰ σοτηραῖθαί. Το οῖβ ἰριυατ, 414165. [θυτη]- 

ὩΔΊΌΟΠΘΠΙ διὰ Ῥ͵ΙΓΟΡΙΘΥ τηδίσιπι Παριίδηΐ, ΤΟΡΘΥΙΠΊ115 1η {ΓΠΠ ΠΕ ΤῚ5 
δὐέπεια ϑορῃ. Οβά. Κ. 932, εὐγένεια ΑΘβοι. Ῥεῖβ. 442, δυσγένεια 
ΘΟΡΗ. Οεά. Ἐ. το, ὠφέλεια Θορῇ. ΕἸ. 944, εὐμάρεια ϑορΡῇ. Ττδςἢ. 
103 Ῥμιοοῖ. 284, ἴῃ 4110 νεῦϑιι εὐμάρεια ϑορῇ. ῬῃμΠ]οοῖ. 704, 1ῃ 
{πλθί 15 δυσσέβεια ΑΘ50ἢῃ. ΟΠοῦρῃ. 704 ϑοόορῃ. Τταοῃ. 1246 ΕἸ. 
1383 Απηίϊρ. 301 924, 1ἴἢ 8110 γεῖδ! Αθβοῆ. Εἰ μ. 533, ἴῃ {Π|π|6- 
{15 εὐσέβεια ϑοΡῇ. ῬΗΠΟοοῖ. 1443 ΕἸ. 464 οὔϑ, ἴῃ 41115 νευβῚ θ5 
εὐσέβεια ΑΘ50ἢ. ϑερί. 344 ϑορῇῃ. Απῆρ. 872, δἱ εὐσεβία ἴῃ δῃᾶ- 
Ῥδδϑίῖβ 5ορῇ. Οβά. Ὁ. 189 Απίρ. 942, ἴῃ {Ππη6 115. προμηϑία 
ΘΟΡΙΗ. Οςά. Ο. 332 1043 ΕἸ. ο90 ϑορῆῇ. ἔγαρτη. 688, 1ῃ {ΠΠΠΠ6[1Ὸ 
εὐηϑία ΑΘβοἢ. Ῥτγοηλ. 383. Μείγυση Π.Π11π|8 ΠΟΠΊΘ ΗΠ αϑὶ ἴῃ η0- 
τηῖη6 προμηϑία ὅοΡῇ. ΕἸ]. το36 1350 ῬῃμΠοςῖί. 557, ααϊρθι5 ἰδῃθ 
Ἰοοῖὶβ βεουπάσῃ 1, Δυγθη]δηιπὶ προμηϑία ἀδΐατῃ εϑῖ, εἴ Αββοῇ. 

Θερί. 178, 01] ἴῃ Μεάϊοθο Ἂχμιρείαῦ προμήϑειαν, ἴῃ ὨΟΙΏΪΠΘ 
ἀνείδεια ϑορῇῃ. ΕἸ. 6.7, υδῖ ἀναδείας ἰταάιζατη εϑί, ἴῃ ΠΟΠΊΪΏΘ 
αἰσχροχέρδεια ΑΠΠΡ. το56, ὉὉ1Ὶ οοηίτα 1, δυγαη δηθπτη αἰσχροκεξρ- 
δίαν 5οΥΠ μα 6556. σθηβι Πιηάοτί. ΑἸΙοσΠΔ νευθοσπ Ππς 
ῬουΠΙΘηΐ 1) ΠΘαὰ6 ἂρ Αδβομγα ἤδαπα ἂρ ϑΟΡΠΟΟΪΘ πη 

ΤΕ Ι] ηδἴϊο τὰ Ποῖΐδ 6ϑί. 
Ηδδο Δ ΟΡΙΠΟΙΓ ΠῸ5 Ρεγπιονεσα ἀερθηΐ, πὶ Ἡδγοάϊδηι οὈ- 

Βουν δ ΘΙ ΤΏ]Π1|5 ΔΟσυγαΐδπ 6556 ἀἸσαπη5. ΟὐΠαν αποά Ἠε- 
ΤΟΊ ΔΏτ5 5111ΠῚ ὈΥΔΘΟΘΡΓΙΠῚ 1056 ἸΠΠηρῚς Πᾶς δαἀποίαίϊοηα: ὠφέ- 
λεια: εἴ δίφϑογγος ἡ παράδοσις" ποιητικώτερον δὲ διὰ τοῦ τ καὶ 
παροξύνεται" παρὰ Σοφοκλεῖ δὲ χαὶ εἴ δίφϑογγος καὶ προπαροξύ- 
γεται ὡς προμήϑεια. ἩΙ5 ΘῃΙτὴ νεΓΌ]5 1Ρ56 [αϊδίασ ρα 5ορῃο- 
ΟἸαπλ 586 ΤΈΡΕΓΙ556. ἜΧΕ Ρ]α ΟὈΒΕΟΙνΔΙΟΩΙ 5186 ΟΠ ΓΑΙ]. ΟἸΔΠῚ 
ῬΑΙΝῚ ΔΕοβτηδπδα 510 ἴῃ ἤᾶς τὰ ΗδΎοαΊΔη1 ΟὈβουναῖιο, δἰϊδπὶ δά- 
βορίστη ΘΧΘΙΊΌ] τ ἀοοσιπηδηΐο εϑί. ΝΠ} {ΓΑρῚΟ] ---- εἴ 48 ΒορῇοοΙα 
νιἀσδία οορτίαθ586 Η ΘΥΟΘΙΔΠ1Ι5 ---- ΞΕΠΊΡΘΓΙ ΠΟΟ νΕΥΓΌ ΠῚ 1ἢ τὰ ἰουτηα 558 
νἹ θη, ΟἸ1ΠΔ 1Π ΘΟΓΙΙΠῚ ΕΓΒ 115 ΟΠΊΠΙ]115 ΠΊΕΙΤΟ δουρί ται σρο- 
μηϑία νεὶ Ῥοβίμ] Δ Ι ν6] ἔασι ορβαγναν ὨΙηἀοτί. ΟπΟἄ 51] ΘΟ ΒΒΌΓΠΩ 

{πουϊΐ, 1η ΠΟΙΏΙΠΙΡΙ15 ΠΈΟΓΙΠ [ΘΙ] 8110 τη αο διὰ τη060 τὰ εϑβΐ 
ΒΟΠΡΘΠαΙ5. Π1Π1] Α]1πᾶ ΠἸ51 ΠΡτοστη Ῥ]αἰοπ]οοππὶ δοίοΥ δἴθ 
5641 Ροβϑαμηιβ. Εἰ 4118}15 5107, ΠΟΌΙ5 αΠΠρϑηΐπ5 ἀδιηοηβίγδη- 
ἄστη α6ϑί. 

1. ΤΕ δι ἰογπηδύιπη ὠφέλεια εἴ ὠφελία ἀἸ55οΎαη5 Α. ἀθ Βαιρεῖρ 
δες ρσοίιπ Ζειίβοηγ. ἢ. 4. υτηπδϑβια]νν. 1874}. 617 .οΓἤδῃ Κόηηϊα τάρ θη, 
ΟὟ τηδῃ ἰπὶ 5. πη4 4. ΤΔῆτῃ. ν. (τ. ἰη Αἴμεη ὠφέλεια ΟὐοΥ ὠφελία σεϑαρὶ 



ΡΕΟΙΕΘΟΟΜΕΝΑ, ΙΧ 

πολυμαϑία 
Ιῃη ΒΤ πες ἰουηδ οοϊῃραζοῖ Αχηδί. 1336 133 6. --- ΑΙηδί. 
139 ἃ πολυμαϑία Β: φιλομαϑία Τὸ ΑἸοΟΙΡ. πὶ 147 ἃ φιλομα- 
ϑίαν Β: πολυμαϑίαν Τ, φιλομάϑειαν Ὁ. Τῃ Α: Τι6ρ. ΝΙ 811 8 
πολυμαϑίας (πολυμαϑείας 4) ὅττ Ὁ πολυμαϑίαν (πολυμάϑειαν 
8) 819 ἃ πολυμαϑία (πολυμάϑεια 8). 

δυσμαϑία 
Ηδης [οτηδπ) Παρθηΐ: ΟΠδγη,. 150 6 (015) ΒΤ ΤΠθδαί. τ95 6 
ΒΤ. --- Τιορ. ΝΠ 812 6 δυσμαϑίαν Α: δυσμάϑειαν ἃ ἈΡ. Χ 
618 ἃ δυσμαϑίαι Α: δυσμάϑειαι α ΤΊπι. 87 ἃ δυσμαϑίας Α: 
δυσμαϑείας ἃ Ἐ]Ρ. ΠῚ 315 ς δυσμαϑίαν Α: δυσμάϑειαν ἃ Ἰ) εἴ. 
415 ε δυσμαϑία Α: δυσμάϑεια ἃ. 

εὐμαϑία 
510 ΠΟΙΏΘΩ 5οΠΡίαΙη εϑῦ ἴῃ ΒΤ: Ομδιτη. 150 6 (16) Μεποη. 
88 4 88". --- ΚΡ. Χ 618 ἃ εὐμαϑίαι Α: εὐμάϑειαι ἃ Ἐ). νπ 
344 ἃ εὐμαϑία Α: εὐμαϑεία ἃ. ---- ἈΡ. νὶ 400 ς εὐμάϑεια Α 
494 Ὁ εὐμάϑεια Α. 

φιλομαϑία 
Τί. 90 Ὁ φιλομαϑίαν Α: φιλομάϑειαν ἃ ἌΡ. νἹ 409 6 φι- 
λομαϑίας Α: φιλομαϑείας ἃ. 

γιάδηηι5. ΠῸΠ 501Π0 ἴη ἀμαϑία, 564 εἴδη 1 8115. φοτη- 

ῬΟΒΙΓ5 615 ΘΘΏΘΙΙ5. ἰΘΥΠΊΙΠΔΊΙΟΠΘΙΏ τὰ [10115 Ρ] αἴοη]οΙ5. δΔᾶθῸ 
Βίας πὴ, αὖ πο ἀπθιΐθτηι5 ἄποβ οὐϑίδηϊες ἰοοοβ ἈΡ. ΟἹ 
490 ο 494 Ὁ ΠφΟΙΤΊΡΕΓΘ. 

εὐγένεια 
εὐγένεια ΒΤ: Ἐπίηγά. 270 Ὁ. --- Τ: Μεησχ. 237 ἃ Ὁ α. --- 
ἊΝ ΟΡ Χ 618 ἃ: 

εὐέπεια 
Ῥῃδεάγ. 267 ς εὐεπείας ΒΊ. 

μᾶῦρ6. Ηϊοὺ Κοχιητηΐ Ζιηβοηδί ἴῃ Βείγδομί, ἄδ85 δαΐ δἰποὺ νοσθακ]- 
ἀἸσοθθη Τηϑομτς Ὁ. . 4.1 85, 3 οφελιαι --- ὠφελίᾳ Ζιι ΙΕ56ῃ ἰδέ. [85 
Μείτγυχη δηϊβομαι δὶ 1π 16 οἰ 6 πὶ ΤΥΠπΊοίου ἀδὺ Τγασδαϊα πἀπα αεἐγ Κο- 
τηδαϊα ἐγ ὠφέλεια, πϑτ,] 1 ἢ ΘΟΡΉ. Ἐ]. 944 τπα Ατἱϑί. ΤΏΈβη. 193. 1)8- 
φερσθῃ ψιγα α16 ΕοΥπὶ ὠφελία ἀυγοῦ ἀ845 Μείγυμῃ ἴῃ Ζυγϑὶ τη θ ΘΟ 6 ἢ 
ΘΙ6]]6η σεϑιομοσί; Εὐτ. Απάαΐ. 593 Ατὶϑί. Εδο]. 576. Ταύηδοῇ βομοὶηΐ 
αἴδ ϑρύδοῃβ 465 σεν ῃη] 1 ἤθη 1,665 1Πὶ 5. Ϊδῆγῃ. ὠφέλεια νογσαζοσθῃ 
Ζὰῃ αθθη. 16 Εούτη ὠφελία ΔΌΕΥ σεμότία ἄθηη οἴβοιθ!]θη 511] δῇ ἀπά 
εἰσηιεία 5: ἢ ἐγ ἀ16 Γδ! θ!οῆθ Θρύδοηθ 465 Μεῖοβ. 16 565 Νευϑ] 155 
Ἦδΐ Ἡεγοάϊδη ΖΙθΎ ]Π]Οἢ τ] πίϊρ αγκαηηΐ. 9. ΨΕ]]Θῖη ΒΑ οΥρ τηθιηϊηϊβϑαί 
Ἡδγοαϊδηττη ΠΟΠ βουὴ ἀα ὠφέλεια 564 εἰατη 46 8115 δοάδιῃ τηοᾶο 
ἰουτηδίϊβ νοσδθι15 ΟὈϑουνδί ΘΠ 5.180 ὈΓΟΡΟϑβιΪ556. Ἐδβί δαΐθηῃ τηδ- 
τἰξαϑίαπη, 5Ϊ δα 46 φυιδαάγαηΐ ἴῃ ὠφέλεια, ΟΝ αυδάγαηΐ ἴῃ δα νοσα- 
Ὀυ]Α ἴῃ δια ἀδβδϑϊηβηΐϊα Βα ΘΥΡῚ θη θη 81 6556 ἴα βασι. Αἰἴᾳὶ πομηΐηα 
ἴῃ δια ἴῃ τηδ]1οἷβ εἴ ποιηΐπα ἴῃ ἑα ἴῃ {ὙΠ 6 115 ΓΘΡΟΥ Τὶ ΒΌΡΓα οϑίθηἸ Πγι5. 
Ναςο ροββϑυχηι5 ἀδηϊαια 56 αὶ Βα ΥρΊαπη δοΐα οσἰπὴ ΤᾺ 6]1ς15 Πᾶς ἴῃ Κα 
Ποπίθγθηϊζθῃι. 



Χ ΡΚΕΟΙΕΟΟΜΕΝΑ. 

εὐσέβεια Ἧ 
“ΓΕΥΠΊΙΠΔΙΙΟΠΘΙη δία Ππ1τ|5 νοσαΌ.}} ὑπρηΐαν ΒΤ: ϑγιηρ. 193 ἃ; 
Ἂς: ἘΡ. Χ ΘΙ5.01. 165: τν.717 ἃ ἘΡΙἢ.: Ὁ80.}, 

ἀήϑεια 
Τμαδεί. 1754 ἀηϑείας Β: ἀηϑίας Τ.---Τιαρ. τ 637. ἀήϑειαν Α 
ΕΡ. νι δι88 ἀηϑείας Α Τί. 18 ἀήϑειαν ἃ: ἀλήϑειαν Α. 

συνήϑεια 
ΘΕΙΊΡΕΙ συνήϑεια ϑοτρίθπμη εϑῦ η ΒΤ: Τῃρδδεῖ. 157 Ὁ τ68 ἢ; 
1η Α: ἈΡ. γπ 5168 5178 Χ ὅ2οδ Ἰ,Ἔρ. 1 6556 ΙΧ 865 6. 

χαχούήϑεια 
ἘΡ. ΠῚ 4018 καχοηϑείας ἃ: κακοηϑίας ΑΙ 348 ας κακοή- 
ϑειαν Α. 

εὐήϑεια 
Ιη ΒΤ εὐήϑεια. εδι: ῬΗδΘαΓ. 242 6 275 Ὁ ῬΟΙΠ. 3096, ἴῃ Τ: 
ἬΠΡΡ. τι 571 Ὲ, τῇ ΣΤΡ. τπϑ6 70 Ὁ... ἐὐηθία τη ᾿Ας ἘΡ: 
1 348 ἃ πὶ 400 6 (Ὀ15), αθϊοσπηααθ ἃ εὐήϑεια ἀςα11. 

Θοιρίατα εὐήϑεια 51η6 410 τη 6115 τεβίαΐϊα εϑὶ; κακοήϑεια, 

1ῃ 4110 ΠΟΙΏ]Π6 Π6Π16 1ἢ ΓΘΥΠΊΙΠΔΙΙΟΠΘΠῚ τὰ Π6Π16 1η ἰε 1 η8- 

ἘΟΠΘΙῚ διὰ πο] 1ηδῇ ΤΘΠΊΟΙΙἃ, ΒΟΥ ΘΠ. 115 ῬΙΟΡΊΘΥ ΔηΔ]ΟρΡΊΔΠΙ. 
αἰσχροχέρδεια, φιλοχέρδεια 

Τ6ρ. ΝΙ 754 ε αἰσχροκερδείας Α (ἴῃ Σ' ΤεΙΟΞΙΠΘΏ15. 5ΕΠΏΡΕΟΓ 
αἰσχροκέρδεια 5οΙρΡύατη 651). ---- 1,6ρ. 1 640 ἃ φιλοχέρδεια Α. 

ἀμέλεια 
ΘοΙρΡίθτατη ἀμέλεια ἰεϑίδηίαγ ΒΤ: ΑΡΟ]. 25 ας ῬΗδεαγ. 231} 
252 ἃ Ζδός ῬΙΜΙΘΡι δ 16; ἊΣ ΒΡ. 4.4.5 8 πῃ! 0.2.0), ΒΌ 2 -ς 
Χ ΘΟΟΡ ΓῈΡῚ Χ ὍΟΟ᾽ 6 ΟΟἹ ὁ ὍΟΚ3 ἃ ΧΙ 280: ΠΘΙΠΣ ὍΘΙ ἃ, 
πιο τηθιηοσδα οΟὈδίαϊς ππι5 Ἰοσβ: ἘΡ. 1 343 6 ἀμέλειαν ἃ: 
ἀμελίαν Α. 

ἀναίδεια 
ΟἸηΙΡιι5 Ἰἰοοὶ5 Πᾶθο βουιρίαγα βεγναΐα εϑί, ἴὴ ΒΤ: ῬΠδβαγ. 
254 6; ἴὴ Ἀ: ἘἜΡ. νῃὶ δόοςα ΤἸιὲρ. 1.647 ἃ νπὶ 8418 δὃ430 
871. 

εὐερχία ᾿ , 
Τι6ρ. νι 778 α εὐερκίας Α: εὐερκείας ἃ 779 Ὁ εὐερκίαν Α: 
εὐέρκειαν ἃ. 

οὐδενία 
ΤΠαδεί. 176 α οὐδενία ΒΤ: οὐδένεια Ὁ ῬΠΑΘΩΓ. 235 ἃ οὐδενίας 
ΤΡ: οὐδενείας Β. 

εὐμαρία 
Ιη ΒΤ εὐμαρία 1,75. 204 ἃ Ῥτοΐαρ. 3218. --- Τερον 738 ἃ 
εὐμάρειαν Α. 

προμνηϑία 
ΤιΔ0ἢ. 197 Ὁ προμηϑίας ΒΤ: προμηϑείας Ὁ ἀοτξ. 501 Ὁ σρο- 
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μηϑίαν Β: προμήϑειαν Τ' ΤιΆςἢ. 197 Ὁ ἀπρομηϑίας ΒΤ: ἀπρο- 
μηϑείας Ὁ ΤιΔοἢ. 185 ἃ προμηϑίαν Τ: προμήϑειαν αἵ νιάἀείυΓ 
Β, προμήϑειαν αἱ ν]άείαγ Ὁ. --- ΜΙη. 318 6 προμηϑίαν Α: 
προμήϑειαν ἃ ἜΡ. 1Ιν 441 6 προμηϑίαν Ὁ): προμήϑειαν Α. 
ΘΟΪάτη ἰοϑίαίδτη ΠΑΌΘπγι5. βου ρίθγαμη προμήϑεια: ΑἸΟΙΡ. πὶ 
138 Ὁ προμηϑείας ΒΤ Τιερ. ν 7308 προμηϑείας Α. 

Θοπρίατα οὐδενία εὐμαρία προμηϑία ταρ]τα5. ἰδϑίαία αϑὶ 
ααατῃ οὐδένεια, εὐμάρεια, προμήϑεια. 

ὠφελία 
Ιηὴ Α 5ΕΠΊΡΟΥ πὶ [ΆΠΟΥ ὈΥΓΪΠΊᾶ Τ]ΔΏ1|5 βου ρϑιὺ ὠφελία. Ιῃ 
ΟἸαγκίαηο Β, Νεμεῖο Τὸ Τπθιηοσῖα 115 νοσΔ 111 εϑί Ὦδθο: 
ΤΠπαᾶρ. 1306 ὠφελίας ΒΤ ΟΒάγηι. τ65 4 ὠφελίαν ΒΤ 167} ὠφε- 
λία (τα5. ΒΈρτα δε) Β, ὠφελία Τ΄ 171 ἃ ὠφελία (τᾶ5. βαρτα 8) Β, 
ὠφελία Τ' 1758 ὠφελίας ΒΤ 1,Υ8. 217 ἃ ὠφελίας ΒΤ 2148 
ὠφελίαν ΒΤ 220 ο ὠφελίας ΒΤ ἀοῖρ. 478 Ὁ ὠφελίαν ΒΤ 
500 ο ὠφελίας ΒΤ 522 Ὁ ὠφελίας ΒΤ Εὐτηγά. 275 ε ὠφέλιαν 
Β, ὠφελίαν 1. ὙΠααρ. 1304 ὠφελίαν Β: ὠφέλειαν Τ' 
ἘΛΙΠΥΡΗτ. 13 Ὁ ὠφελίᾳ ΒΤ: ὠφελείᾳ Ὁ 13 ς ὠφελίᾳ εἴ ὠφε- 
λία Τ: ὠφελείᾳ εἰ ὠφέλεια ΞΘΌΡΡΙΘνΙΣ τηδηϊι5. ΤαΟΘη Ι5511η8 
ἴη πρτὸ Β Ῥῃδεάγ. 234 ας ὠφελίαν Τ: ὠφέλειαν Β 237 ἃ 
ὠφελίαν Τ: ὠφέλειαν Β 245 Ὁ ὠφελίᾳ Τ: ὠφελείᾳ Β 274 ἃ 
ὠφελίαν Τ: ὠφέλειαν Β 274 6 ὠφελίας Τ: ὠφελείας Β. ῬΠδΔ6- 
αγιι5 5011|5 ἀἸδίοριιβ δϑί, ἴῃ απὸ Β σοηϑίδηϊευ ὠφέλδια ΠΟΌΙ5 
Βαρρεαιϊίαί. ϑεα τε 51 δοουζαία σαρυΐδμηιιβ, 6 Χ ΠἸΘΠΊΟΙΙΆ 
ῬΙαίομϊοα ὠφελία ἰδηΐιπι 51051411 Παρεῖ, αὖ ὠφδλία ΟΥΊΠΙΡι5 
Ἰοο]5 ΡΙδίοῃι τεἀάεηαππη) 6856 νἱἀδαΐιγ, σαπὶ ῬΙΔΘβου ἢ 
ὠφελία εἴϊδπὶ ἸΠϑογροηα δἰίίσα ἰαϑίαϊαχῃ 511. 

ἀκρατία 
(οτξ. 525 ἃ ἀχρατίας Β: ἀκρασίας Τ, 5684 ϑιρτα σ ΤΕσῈῃ8 ᾧ τὶ 
Δα. ---- ΤΊ. 86 ἃ ἀχρατία Α: ἀκράτεια ἃ; Τιερ.τό3δ εν 734Ὀ 
Ὁ ΟΟῸ δ᾽ δ. Ὁ ΧΙ 054 8 ΕΡ᾿ ἡ ΔΟΥ τῇ οὐ βοειρίυχζη, δοὶ 
ἀκράτεια. ἘΠ Πᾶς ΤηθΠΊΟΓ8 ἰογίαβϑθα 4ΕΙ5ΡΙΔ ΠῚ σΟηΙοΙδΐ 
ἀκράτεια τηδϊοτοιη ἤάδθηη ΠάΌογα ααδπὶ ἀχρατία; αΠποα πυτὴ 
ἴπτα ἢδὺ Δα ανεσῖπι, οπὶ ἀκράτεια Ῥεπάδαΐ εχ ππῸ [αβία. 
Εδπὶ οοηδοιιηΐ νεΐεγαπι ἰαϑτηοηΐϊα: ἀκρατία καὶ ἀκρασιά: 
τ ἡ παράδοσις (ΠΟΕΙΟΡοΒοι5 βεοαίαβ, αὐ νιἀείατ, Ἡδγοαϊα- 
ὨΠσῚ οἴ, ΤιοηΐΖ π 471, Ο1π5. δ χ 4] 6 Υᾶσῃ ἰουτηϑσὴ ΠΟΙ 
Βαρεῖ. Τεϊηάς ἀχρατία Ἰερίπγαβ ἀρ Ῥῃγγπισμυτη ΒΕΚΚ. 
ΠΠΘΟΘΙΙ 21.-21: 

αὐϑαδία, εὐπαϑία 
ἘΡ. ΙΧ 5008 αὐϑαδία Α: αὐϑάδεια ἃ ἘΪ. τιν 321} αὐϑάδεια 
Α ἘΡ. π| 404 ἃ εὐπαϑίας Α: εὐπαϑείας ἃ Χ 615 ἃ εὐπαϑείας 
Α. ΗΙὶς εχ ΠΌ115 Ῥ] αἰ οη οΙ5. Π1Π1] ἸΠΟΥΔΠΎΓ Δα ΓΘΥΠΊΙΔΙΙΟΠΘΠῚ 
1Π]οσπτὴ νοσαθι]οσγατη ἀαπηϊθπάδμη. 64 οἰπὶ ΘΧΘΟΙΡΙΟΓΙΠῚ 



ΧΙ ΡΚΑΟΙΕΒΟΟΜΕΈΝΑ. 

ΒΌΡΓΑ, Πα ΠἸσδίοσι πη τα] πἀ]η6 βαἀοοθδυηθγ ΠΌΤΑΥΙΟ5. (1η Α) 

ΤῊΔΧΊΤΊΘ ῬΙΌΟΡΘΉ5ΟΒ ἢπ|556 Δα ΟΥΠΠΔΊΟΠΘΠΙ τὰ ΕΧΡΕΙ] πη ἄδιη, 
αὐϑαδία εἰ εὐπαϑία Ῥταρία]εο τη 118. 

8 4 χεχτήμην (ἐκτήμην), κεκτῆο, μεμνήμην, μεμνῆο, 
χεχτῶμαι, μεμνῶμαι 

(οξ,. ΘΟ ΠΘΙἄοσ Οἰνι, 11 265 (ονρεὶ πον. θεοί. 233 1.4 Ἀοοῃα Ζειβοῃτ, ἔ. 
ὀβίεισ. αυηη. ΧΧΝ (1874) 411) 

Μειηοσα ορίδινοσγιπι ραπμᾶεῖ ρθη ΟἸΏΏΙ5 6Χ ῬΆΓΒΙΠῸ Α; 

ταρουϊαηΐαῦ μᾶθο δχεηρία: [6ρ. Κ 731 χέχτηο Α ν 7426 

χεχτῆ τ αὶ νὶ 776 Ὁ χκέχτητο Α νιπ 830 α χεχτήμην Α ΧΙ 9316 
κέχτητο Α ΧΠ 957 κέχκτητ Α, 5864 ἴῃ τηδῖρ. ὙἹῊ1] ποία ἘΡ. ΝΠ 
5184 μεμνῇτ᾽ Α, μέμνητ᾽ Ὁ. 

(ὐομ!πηοίνοβ ΠαΡΘπλι5 ἤοβοα: Τηδαθί. 200 ὁ κεχτῆται Β: 
κέκτηται ΤῺ Τ6ρ. Χι 936 Ὁ κέχτηται Α, 564 κὶ δΔηΐε ἕ [ἢ τὰϑ8. Χ 
ΟΙΟ α χέχτηταί Α ΧΠ 954 6 κέκτηται Α (ΡΏΠΕΡ. 318 ῬοΟΙΠΏΟ. 
285 ς μεμνώμεϑα ΒΊ). 

Ηδες δχϑηρῖία ΠΟΡῚ5 Ρεηϑίγδηθθιι5 εὖ ἴῃ σΟΠΠΠΙΠΟΙνΟ 
εἴ 1ῃ οΟρίδίινο δοοθηΐι8 ΘΕ ΠΊΡΕΙ τείγασίιιβ ΟΟΟΙΙΙ , ἴγῈ5 ἸοσοΒ 51 
ἜΧοδροσίτηιβ, [6 ρ. ν᾿ 742 6 ΒΡ. γπ 518 ἃ, (ΌΪ ορίαξθνιπι δοοαηΐα 
ΟἸτουηῆθχο ρταθαϊπη) ργαερεί Α, Τβδδί. 200 ο, ἨΌΙ σοι Ποὔντ5 
κεχτῆται Εϑῖ ἴῃ Β. 64 π6 4115 ΠῸΠῸ ΤΠΘΙΊΟΥΙΔ6. ΠΙΤΉΠΙΤ ΕΠ πιδΐ, 
Θδὴ να ]1πὰ ταραΐεῖ Ῥάθηθ ΟἸΠΠΘΠΊ τ1Π0 ΠὈγῸ, ῬΑΓΒΙΠΟ Α ὨΙΧΘΠῚ 
6556. οὖ σοῃβθηβθατη Ρ] ΠΤ [ΕΒ 1, 4114}15, αὖ ΘΧΘΙΊΡΙΟ υδΓ, 
ἰουτηϑιὴ ἑστὸς ἰπείαγ (οἴ. ὃ 5), ΠΟΡΙ5 ῃϊς ἄδβεββθ. Ναρανογηλ ἸρΡΊ ΓΟ 
δοσδηΐαμῃη ταίγδοίπ πη ΠΔΙΠ} [οΙΤδιιπὶ Ρ]ΟΏΙΟα ΤΕ ΠΊΟΥΙἃ 58115 
6556. ΓΔ Ὀ} 1}|ΠΔ; Δ ΠΟ ἰδηΐιπ) ἰοσοὺ δἰΐουι5 ἰοϑι15, ὉΠ Β 
Ταβ. ΠΟ] ΠΑ ΌΘΠγι15, 4116 Δοσθηΐατη ε27,147}776.Χ 147: ΘΟΥΔΡΤΟΌΔΗΒ. 

Ἡδετγοάϊδηιϊβ κεχτῇτο, χεχτῶμαι 50 Πρ51. οἵ. ΤιΘηΐΖ 1 461 462 
463 εὐτηαιι6 ΟΠΊΠ65 εσε εὐϊΐοσεβ δἴαιια ρυδιη δ ῖ101 56 ΟῚ ϑαηΐ 
να] Μεῖπθκα Αὐ]βίορῃ. ΡΙαΐ. οοι μεμνῇτο, ὨΙηἀοτῇ ὅορῃ. ῬΗΠοοί. 
119 κδκλῇ,, ΒΕΚΚΕΙ Απάοο. 2, 24 διαβεβλῇσϑε, δίθπηρ Αοσδηΐ 
ὅ5 Οσυπίυ5 Νεγθυμ π|ἴ 226 4111. 

ἢ 5 ἕστός 
(οἴ. Θομηθι θυ Οἰνι. 111 80) 

ἑστὸς 5Ξἷ'να ῬΕΙ͂ 86 Ροβιίυτη 5ῖνε οτ ῬΥΔΕΡΟΒΙ ΟΠ] 115 ΠΠΠΟΐΠΠῚ 
Ῥτδερεηΐ ΒΤ: Ῥδγη. 146 ἃ (015), 156 ς 1564 156 τό3 6 ϑορῇ. 
2498 2504 Τμεδεί. 183 ε (ἑστὼς ἈΠ) --- ΑὉ: ἘΡ. νπὶ 5644 
προεστὸς (προεστῶς 8) --- Α: Τίπι. 46 Ὁ (καϑεστὼς ἃ ΜΙΠΔΟΡ. 21, 

Εχ εἰηθηᾶ. ΤΌΡΙΠηρ.) 56 Ὁ (ξυνεστὼς ἃ, “συνεστὼς εχ ΕἸη6Πά. 



ΡΕΟΙΕΟΘΟΜΕΝΑ. ΧΙ 

ΤυΡίηρ., συνεστως ΨΜΊΠΑΟΡ. 21) 40 Ὁ (ἑστῶς ἃ, ἑστὼς ΜΊΠαΟΡ. 21, 
ΕΧχ ειηθηᾷ. ΤΌΡΙηρ.) 33 ο (περιεστῶς ἃ, περιεστὼς ἴῃ τὰϑ. ΨΊΠΔΟΡ. 
21, Εχ ειηεηά. ΤυΡίηρ. περιεντὸς ΤΌΡΙΏΡ.) ΟἸ. 113 ας (ἀφεστὼς 
8) Τ6ρ. νι 794 ἃ (καϑεστὼς 8). 

Εχ ΠῚ5 βουρίστβ ἀρραγεῖ μρίΐο ἰοοο ῥγίγιαηι γιαηηι 11ὖ7-- 
γεηι ΒΤ ΑὮὉ ΤυΡίηρ. ἑστὼς (φαΐ 56, δοα] 5671267 ἑστός. ἘΠῚ νευΌ τη 
δϑ δηδίορία ἰουιηδηὶ ἑστὼς Ῥοβίμ]δη!; δὴ ἑστὼς ΟΥΠΙΩ δϑῦ 6 Χ 
ἑσταός. ϑεᾷ ἤδῆς δηδ)οριδπι), σπδτὴ οἰ]8ηὶ Ἡ ΘΟ ΊΔη15 {6 1] ν]- 

ἄἀείαγ οἵ, ΤιΘηΐΖ 1 351, 5641 νετας ΠΡτοσθτη δαοίοσγιίαβ, 4146 60 
ῬΙυτ5 ἰδοιθημάα εϑὶ, απο ΘΧΘΠΊΡ]15 Θυρῖα 4114115 σΟΠνΙΠΟΙΙΓ 
ἩΡΓΑΙΙΟΘ5 ἴῃ ἰοττηα ἑστὸς {{πΌ 5561; ὑπᾶςδ δοΐϊαγη δϑί, αὐ τη ΠὈσΙ5 
ἀεί οσΡιι5. εἰ τοοαη ]ΟΥΙΡ15 ἑστὼς νἹἀδαγηϊ8, ὉΌῚ 10 ΔΗ ΠΑ Ι]ΟΥΙ- 
Ῥτι5 τη] ουθιιβαιια εϑὶ ἑστός. Νεαυδαηϊδηι ἸΡΊΓΙ νΘΥΙΒΙΠ1116. εϑί 
ἑστὸς εχ ΠΙΡτδτὶοσιση ΠΟΙ Δ1η6 6556 ῥτοίδβοϊυτη. 

1. ἘπΙΔΠῚ 6Χ Δ] 1οσΠ 5ου ρίογαμ ΠΠΌγ15 πος οἸαςοεῖ; νε]ατ ΘΟΡἢ. Οδά. 
ὙἼγτ. 633 τὸ νῦν παρεστὸς νεῖκος εὖ ϑέσϑαι χρεών] ἴῃ ΤιαυγΘηςΊΔ Ο ΡδΓ- 
ἸΙΟΙΡΊΙ ο ἴῃ α») τη ἰδίυτη ἃ τη. δηΐίαπαα. Αὐϊβίορῃ. Εα. 562 ἴῃ 5010 Ἀδνεη- 
δία εϑί παρεστός, ἴῃ Τ6]14 115 Ν᾽ ΕἸΒΘ ΠΙΔ 15 παρεστώς. 



ΝΟ ΚΙΌΝΜἪΝΌΕΧ, 

Β (Βεκκεοε 90) ΟἸαγκίαπιβ βῖνε ΟΧοηϊθηβὶβ σῖνε Βοάϊδίδμιβ, 48 40 
οἵ. ΠΡΤαΤη ΤΕ ΠῚ, 4] ἸΠΒΟΥ Ια Νοναα (οτγητηθηϊδίίοηθϑ Ρ]6- 
ἘΟΠΙΟαΘ ΔΝ ΠΥΖς ἀπ, 1 9. τοῦς 

Τ᾽ (Βεκκοεῖ ἢὴ Ννεμημείαβ ἀρρεηά. οἷαβ5. 4 ςοά. 1, 46ΠῚ ΟΠΊΠΪ ΠῚ 
Πρτόγαπη βεουηᾶδα [ατΏ 1146 Γοηΐθη 6556 ἀθπηοπϑίγαν! ΠΠ07Ὸ ΠΊ60, 
411 ᾿ηϑου ιταγ,, . ΕΡεσ ἄδη Ρ]αϊοσοάθχ ἀδὺ Μαυκαβ! ]]οΥ 6 Ικ 1η 
Ψψεπδάϊρ' ΔρΡρεπά. οΪ855. 4 ἢ͵. 1 1,61ΡΖ. 1877“΄. 

Ὁ 5ἰρῃηϊποδῖ τηδηττη δ] ΐθγαπ ΠΥ] Β. 

ἱ σἰσηϊποδί τηδητΠ} δ] στη Π1ΡΥῚ Τ. 

ἘδυιΠ βου! Ρίγαγιπη, 4πὲ6 πη] ὁ ἀεΡοηΐατ, τηασῆα ρδΓ5 δχίδί ἴῃ 
ξἃ Γεοθηβῖοηθ, ππ46 ρεηάδί ΝΊΠαΟΡ. 5100]. 7 οσὐτὴ Ἔχοθυρί5 Ῥδίδί!η]5 ; 
παπᾶ δ᾽] Θηππὶ νἸἀδίυγ Θὰ 5 Πϊς Πα ΙΘΑΥ: 

79) 20 23,91 24,14 25,16 28, ὃ 31,5. 37,3 38,34 40,18 41, 23 
44,91 46,4 46, 20 48, 17 48, 23 48,23 49,11 49;13 52) 11 52,» 17 
539» 11 53,21 64,.32 66,36. 67, 11 ὅγ, τὸ 71,1. 73,3 709.12 83; τὸ 
93» 11 97, 28. ᾿ ᾿ 

Ηϊτς ρογίπθηΐ εἰδὴ 7, 28 κοροπλάϑων γρ. ἰ, κοροπλάϑων γρ. 
ΨψΊΠμαΟΡ. 21, 7 καύσεις Τ: ϑερμάνσεις γο. ἴ, ϑερμάνσεις ΜΊΠ4ΟΌ., 564 
ΒΌΡΓΑ νΘΥ51ΠῈῚ καύσεις 34,10 προσέχων Γ΄: προσσχὼν ἴ, προσχὼν ΜΊΠαΟΌ. 
43, 31 συνοίσειν ΤΊ: συνοίσει ἰ, ξυνοίσει ΨΊΠΑΟΡ. 51, 29 τἀγαϑὰ Τ, τοῦ 
ἀγαϑοῦ ἴ, τὰ ἀγαϑὰ ΨΊΠΔΟΡ., 564 διιρῖα νεΥβαπ 15 οὔ 21,22 τούτῳ Τ: 
τούτων ἴ, τοιούτων ΨΝιη 00. 

ΕἘπατὰ Ὁ τπᾶ σαπὶ ἰ ϑογρίαγαβ δἱϊψαοί Ἄχῃιραεῖ απαθ ἴῃ ΝΊΠ4ΟΡ. 
ΤΕΡουηΐυγ; 32,29 46,12 74,8 (74, 5 93,9; 19,19 ῬΓΙΟΟΙΙ δαἀποίδίϊο 16ρ51- 
τυ δἴϊδῃῃ ἴῃ. ΜΊ1Πη40ΟὈ.). ; 

Τ)εἰηᾶδ, 14 φποα τηπ]ΐο σαν :βϑι πηγὴ αϑί 50 1Γ6, ἴἢ βου ρίαταβ 4185 
δχῃῖρεῖ ΝΊΠ4ο0}. ἀθαῖκα ἃς ἴ, ᾿ἸΠΟΌΤΥΠγ15 ρα βοχϊρίογθβ, 411 6χ ΤΠ646- 
ἰεΐο Ιοςοβ ἀδϑυσηβοσγιηΐ, οἷ, 46,4 46,12 46, 20 48, 23. 

ἘῸ]Ϊα, Ῥαρὶπαβ ΠΌΥῚ ΟἸΑΥΚίαηὶ ΠΌΤΟΥ 015 ᾿ΠΟ] 151 1η δα ΤηΔΥΡῚΠΘ 
᾿πα4]σϑηΐ, Ιη 408 αἰίδτη ϑἰθρῃδηΐδηδα δα] ΟΠἿ5 ραρίηδα ᾿ηΠα]σδηΐα; ΠΠΌΤῚ 
ΨαηδΙΙ ἔο!α δίαιιθ ραρΊηδα 1η δ᾽ΐθσα ΤηΔΥΡῚΠ6 ἸΘΡΊΙΠ{1. 

ϑογρίαγαβ Πργοσγυτη ΒΤ, απᾶ6 δα γαίῃ πΊ βου 6 Πα], δα ἐοΥΠηὰ5 
νοσδθυ]ούατη ρου πε ηΐ ἴῃ Δρραηαϊςειη γοίαρανὶ. [70] ἰδηηθη τ{116 6558 
νἀ οραίαγ, δαηοίδίομθϑ Πιι1ι5 σΘΠΘΓ15 ΘΕΔ ΠῚ 1η ΔΡΡδίδίαμη ΟΥ̓ ΓΙΟΌΠῚ 
ΤΕΟΘΡΙ. 



ΝΟΤΑΚΌΜ ΙΝΌΕΧ. ΧΥν 

Ῥγδδίευ μοβ ἄποβ ΠΌΤΟ5. 41105 ΠΟῚ ΠΟΙΏΪΠΑΝΙ ΠΪ5] ρϑιιςῖ5 ἸοςΙ5 σῖνα 
Ῥτορίθυ νεύϑιη σοηϊθοΐα γα σῖγα ῬΥΟΡίου 8118} σαβαῖη; ΠΟΙΪ5 Ὦ] 5011 
ΠΟαΙς65 ἃ Τὴ6 ἸΠ5]ΡῊΪΙ σαηΐ: 

Ὁ (Βεκίκουι Π) Νεπείαβ 185. 91 ἴῃ Τ', 515 δε ]Δπὶ ἴῃ Τὴ βουτρίυγαβ 
(εἰ τηυ]ῖο ΡΙυγα5 απδπὶ ἴῃ 1) Τα ρουπηι5, 4846 τηδηῖ βεουπάα 
[αεΐδα βιηΐ εἴ 5118] Ἰηΐου νεῦρα ΝΠ ΟΟΠΘΗ515 5ῸΡΡ].7 Ἰδστηΐίατγ. 

Ε (Βεκκκοιῖ ,3.) Βα ϑϑαυοηῖθ ΠΡΘΥ βῖνα Νεηδίιβ 184, 46 σαϊὰ5 ἰοπίβ 
ἴῃ μος ἀϊδ]ορο οἴ. ΡΙαἰοσοάεχ Ρῥ. 89. 

α (Βεκκοεῖ .3) Νεπείμιβ 8 (ρρϑηά. οἷα55. 4 οοά, 54), ΔρΡορύδρῃυση 
110 ΥἹ Ῥδυβῖηὶ Ρ. 

Η (Βεκκεῖ α) Πδυγθητδηπ5 Ρῥ]αΐ. 85,66, ΔΡοΟσΤΔΡ μη ΠΥ] ῬΑ 5121 Ρ, 

Ρ (Βεκῖουῖ Β) Ῥαγιϑίηαβ 1808 (0]. 2ο88), ΔρΡορΤΆΡΠ ΠῚ ΠΡ τ] Ν 6 ποθι} 7. 

Ν᾽ (Βεκκεῖ 4 Θὺ Ναίϊςδηιιβ 225, 226, Δρορύδρῃαυπι 01] (ἸΑ ΚΙ δ]. 

ΟἸΊΠη65 ΠΟ5 ΠΡτῸ5 1056 σοπίμῃ]]. 

Τῃ ργδείδιομθδ εἰ 86 ποΐδα Ἰθσιηΐαγ: 

Α Ῥαγίβϑιηιβ 1807 (ο11π 94 εἴ 2087). 

8 ϑισῃηϊῆοαδί γΓοοα ΠΟΥ Τ Π]ΔΠΠΠ ΠΌΤ Α. 

ΑἸο5 ΠΠΡτο5 ραβϑϑ51πΠὶ ἃ τὴ8 δ] 1105 Ὡοη ὩοίῚ5 ἀἸβιηχὶ, να! Ν᾽ 1π- 
ἀο ΟΠ η56 1 5ῈΠΡΡ]. 7, οὐὰ5 Τπαδοίθίαπι ἴῃ ἀϑαπη τηθατη σοπηίμ]ξ 
Απίοηϊαβ ΚαηΖ, ἀἸ5οΡ]!1η46 ΨΙΠΔΟΡΟΠΘΠ515 ἜΡΥΘΡΊ5 ΔΙ ΌΓΏΠΙ15. 

[5 ΠΠΡΕΥΓ (σαπὶ Ἔχοούρίϊ5. Ῥδ]δί!η15) ἰαχίαπιλ ρύαθρεί δοάδθη ἔπη- 
ἀατηθηΐο οὐτὴ (Ἰδγζίαηο πϊχυπὴ (ν 6] 1 ἴῃ νεΥθοσιπ ΤΟΟ]]οσδίοη6 
Δ ΠΟ ν. Οπτ Ὁ ΟΟΠΒΌΙΓαΙ 5,4 0. 22 67;26 4:18 27:27 231)6 6.1 
88,30 98,33), 564 ΠΙΡταγϊοσγατη 1 Ρ161Π6 τγ ] Π Ατ]Δ πη τηπἰδίαπ εἴ ἃ απο 
ταῦϊίο Ῥεῖτι5 αϑί εχ δἰΐθο ἰοηΐβ διηθπάδίιμ οἷ. 29, 22 ἐπισκοπεῖν καὶ 
ἐλέγχειν» Β: ἐπισκοπεῖν καὶ ἐπιχειρεῖν ἐλέγχειν Τ᾿ ΨΊΠΑΟΡ. 35, 24 οἷον ὅτε 
Τ: οἷόν τε Β, οἵον τε ὅτ᾽ ΝΊΠΟΟΡ. 76, το τύπους ἀληϑὴς Β;:; τυποῦσα 
ἀληϑὴς Τ᾿ ΝΊΠΑΟΡ. 21, το χρώματα παντοδαπαῖς Β: παντοδαπαῖς χρώ- 
ματὰ Τὶ ΝπάοΡρ. Νααπῦα ἰρστίυσ αὐ! ἀαθδγη σου οχ σοηβθηβα ΠΙΡΥΟΓΈΠῚ 
Τ' εἰ νΊμ4ο0. ροβϑυμηιβ εἴποοσα αυδήηαιθ ΠΥ] τη δἱὲ δὶ Δ] 4014 {τ|- 
Ῥπετα, εἰπςαί δχ 115, 4π86 Ἰθρίπγι5 ραρ. 50, 6, ΌὉΌ] ἴῃ Β δϑί ἵνα μή, ἴῇ Τ' 
ΨΊΠα6ΟΌ. ἵνα δὴ μή, ἸπτΕΥΡΟ]δίϊο ΠΟΥ] ΝΊΠαΟΡΟΏΘη515 Ρα]δίϊ 5 Ἔχοθυρίϊ5, 
4086 Ἔχ ὨΙρ ηΐ ἕνα μή, τηδηϊξϑία πἰ. Ηὸος τηο6οὁ 4ποτηοάο ἰοίτι5 ἰαχίτι5 
Αἰϊσυϊι5. ΠΟΤῚ ροίπουϊξ τηαΐδυϊ, ἜρΥ ΡΟ ἀοσυχμηδηΐο αϑί δ]ΐου ΠΡροΥ Ψ]η- 
ἀοθοηΘη515 (ΏΓ. 21). 

ΤΠ απ6 συπὶ Β οἱ Τ' ᾿πἰοΥΓ 5656 αἰβοσαραηΐ, υἱγὰ βου ρίαγα ροίϊου 5ἰΐ 
Παρθπάδ, 6χ δύση η115 Δ] Παπᾶ8 ρ ΘΕ {15 απ σα πάππη δϑί. δὶ ΠπῸ5 ροῖ- 
τῆονεῖα ροϑϑαηΐ, αὖ ΠΥ] Β ἀποιοτγ αἴθ βεαπθπάδχῃ ρυΐθτηι5 σοηίτγα Τ' 
εἰ ΝΙΠ6ΟΡ. νΘΙΌΕ Ὁ, 21 23, 6. 29,13 20,10 34, 25,20 (ἀἄποχοι) 41. 31 
48,26 49,7 50,6 50,7 51,29 80,17 80,30. 564 6δΔάεπ) (Π0 ΠΟ ΒΘΗ5115 
Ργόγαπι Τὶ εἰ ΨΊΠ40}.) πο5 δἀάποθγα ροβϑιηΐ, τ βουρίσγαπι ΠΥ] Τ' 
(εἰ ΝΊΠ4ο}.) τεοϊριθημάδηη δυθιίγοσηιτ 14 αποα ἐδοΐαμη δϑὲ 5 Ἰοοὶβ 



ΧΥ).,͵ ΝΟΤΑΞΚῸΜ ἹΝΌΕΧ. 

12,21 13,9 30,24 31,1 32,1 39,24 40,33 51,27 58,28 81,17 81, 28 
86, 2 91, 16. 

Θίθ!]]1α ΠΡΥΟγ τη βου!ρίιτ5 ἴῃ ποῖ δαροβιία βρηϊῆςσαί ᾿Πτογδ τα 
Θγάϑδτη, βῖ6}} 1846 ἰθχίαϊ Ἰηβοσγίαα ϑισηϊποδηΐ ἸΔΟ ΠΔΠ. 

ΤΠ|]1η6 014 ταοία δουϊρίασαβ 07] δαϊππησία πη 6 ΠῚ νούϑι5 πα ]σδί. 

ΝΑΌΘΙΙ σοτητηθηΐαιοπθτη ἰαυία, 486 ἸΠΘΟΥΙ ΙΓ, ΟΡ νι 6 5 
οὐ σαθ ἴῃ Ρ]αϊοποιης (ΤΥ ἀβογς νοῦ ἀς Νεάεηδηάβομα αγτηπαβίδη 
1864) 51Π1ρ]10] τηοο Ἰαπάανὶ  ΝΑΡεγς ραρὶπα δααϊία. ΕἸ ἰηβογία εϑί 
ἸΟΠΡΊΟΥ αἰδρυΐαίιο 46 ἰογτηᾶ περιστερών, α18Π0 νΕΓ6 δἰίοδπλ 6556 σοη- 
ἴδηαι ΝΑΡου. 

Ιῃ ΡὈΪα σι ]15 ΠΟΥ Θηα15 τὴ6 δαϊανι 7. ΚΥαυθη.}} αὶ ἄς ΤΏΘδο- 
ἰεῖο ΘσΥ ΡΊΔ ΠῚ ΠΟΙ ΘΠ Δ ΟΠ ΘΠ 50 1051. 

(οπΙθοΐαγαβ ρ]απα ᾿ππ{1165 51] 6 πίϊο ΟΡ τα]. 



οὐ ΘΙ ΕΥΕῚ ΟἿΣ 

ἢ περὶ ἐπιστήμης, [πειραστικός] 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΌΤΟΥ ΠΡΟΣΏΩΠΑ 

ΕΥ̓ΚΛΕΙΔΗΣ, ΤΕΡΨΙΩΝ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 
(ΏΙ]. 1 τὶ ΘΕΑΙΤΗΤῸΣ. (ὨΙ. Πρ τὶ 
Τ' 420) Β 83 4) 

Ξ ἐ δ ΔΕ ΝΣ Θἴ.1.. 
“ἄρτι, ὦ Τερψίων, ἢ πάλαι ἕξ ἀγροῦ; 149 

ΤΕΡ. Ἐπιειχῶς πάλαι: χαὶ σέ 78 ἐζήτουν κατ᾽ ἄγοραν 
χαὶ ἐθαύμαζον, ὃ ὅτι οὐχ οἷός τ᾽ ἢ εὑρεῖν. 

ΕΥ. Οὐ γὰρ ἢ χατὰ πόλιν. 
5 ΤΕΡ. Ποῦ μὴν; 

ΕΥ͂. Εἰς λιμένα “καταβαίνων Θεαιτήτῳ ἐνέτυχον φερο- 
μένῳ ἐκ Κορίνϑου ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου ϑγγναζε. 

ΤΕΡ. Ζῶντι ἢ τετελευτηχότι; 
ΕΥβ. Ζῶντι καὶ μάλα μόλις" χαλεπῶς μὲν γὰρ ἔχει Β 

το καὶ ὑπὸ τραυμάτων τινῶν, μᾶλλον μὴν αὐτὸν αἱρεῖ τὸ 
γεγονὸς νόσημα ἕν τῷ στρατεύματι. 

ΤΕΡ. Μῶν ἡ δυσεντερία; 
ΕΥ. Μνιαί. 
ΤΕΡ. Οἷον ἄνδρα λέγεις ἐν κινδύνῳ εἶναι. 

15 ΕΥ. Καλόν τε χἀγαϑόν, ὦ Τερψίων, ἐγεεί τοι χαὶ νῦν 
ἤχουόν τινων μάλα ἐγκωμιαζόντων αὐτὸν περὶ τὴν μάχην. 

, , ΄, 

ΤΕΡ. Καὶ οὐδέν γ᾽ ἄτοπον, ἀλλὰ πολὺ ϑαυμαστό- 
τερον δἰ μὴ τοιοῦτος ἣν. ἀτὰρ πῶς οὐκ αὐτοῦ Μεγαροῖ Γ᾿ 
χατέλυεν; 

2 ΕΥ̓. Ἠπείγετο οἴχαδε᾽ ἐπεὶ ἔγωγ᾽ ἐδεόμην χαὶ συνε- 
,ὔ 2 2 2 » Ἁ - ’, 3 ’ὔ 

βούλευον, ἀλλ΄ οὐκ ηϑελεν. χαὶ δῆτα προττέμιψας αὑτόν, 

γ7 καὶ --- τ ἦν ῬτοοΙτ5 ἴῃ Τιπιαθυπὶ 250 Ῥ. 57 ϑοβηείάεν | 17 οὐδέν γ᾽ 
ατοπον, ἀλλὰ πολὺ ϑαυμαστότερον ἦν 500]. σοάϊοϊς Τὶ Δα Ῥῃδεάοηῃ. 60 Ὁ εἰ 
ΘΟΡἢ. 230} οὗ Ὑ ποτὶ, Μαρίϑβίεσ 5. ν. ἄτοπον 36 ΕΒ. 

ἤδη); 16 περὶ τὴν μιάχην αὐτόν Τ, οοΥ.Τ 17 ϑαυμαστό- 
τερον ΒΤ, Ῥτοοῖαβ: ϑαυμαστότερον ἦν ΞΟ πο! ασέα, ὙΠοπλα5 Μαριβϑίογ 
18 Μεγαροῖ ἀφ]ενι ΝΑ θυ σογημη. 1 63 

Ῥζαΐο νοΐ. 11. 1 



2 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 148 

ἀπιὼν “τάλιν ἀνεμνήσϑην καὶ ἐϑαύμασα Σωχράτους, ὡς 
μαντικῶς ἄλλα τε δὴ εἶπε καὶ περὶ τούτου. δοκεῖ γάρ μοι 
ὀλίγον πρὸ τοῦ ϑανάτου ἐντυχεῖν αὐτῷ μειραχίῳ ὄντι, χαὶ 
συγγενόμενός τε χαὶ διαλεχϑεὶς πάνυ ἀγασϑῆναι αὐτοῦ 
τὴν φύσιν. χαί μοι ἐλϑόντι ιϑήναζε τούς τε λόγους οὺς 5 

Ὦ διελέχϑη αὐτῷ διηγήσατο, χαὶ μάλα ἀξίους ἀκοῆς, εἶπέ 
τε ὅτι πτᾶσα ἀνάγχη εἴη τοῦτον ἐλλόγιμον γενέσϑαι, εἴπτερ 
εἰς ἡλικίαν ἔλϑοι. 

ΤΕῈΡ. Καὶ ἀληϑῆ 7, ὡς ἔοικεν, εἶπεν. ἀτὰρ τίνες 
ἦσαν οἱ λόγοι; ἔχοις ἂν διηγήσασθαι; 1ο 

ΕΥ̓. Θὺ μὰ τὸν Δία, οὔχουν οὕτω γξ ἀττὸ στόματος" 

148 ἀλλ᾽ ἐγραψάμην τότ᾽ εὐϑὺς οἴχαδ᾽ ἐλϑὼν ὑπομνήματα, (Ε 435) 
ὕστερον δὲ χατὰ σχολὴν ἀναμεμνῃσχόμενος ἔγραφον, καὶ 
ὁσάκις ἀιϑήναζε ἀφικοίμην, ἑπανηρώτων τὸν Σωχράτη ὃ 
μὴ ἐμεμνήμην, καὶ δεῦρο ἐλϑὼν ἐπηνωρϑούμην" ὥστε τ5 
μοι σχεδόν τι πᾶς ὃ λόγος γέγραπται. 

ΤΕΡ. “51λλ᾽ ἤδη ἤχουσά σου χαὶ πρότερον, καὶ μέντοι 
ἀεὶ μέλλων κελεύσειν ἐγειδεῖξαι διατέτριφα δεῦρο. ἀλλὰ 
τί χωλύει γῦν ἡμᾶς διελϑεῖν; πάντως ἔγωγε καὶ ἀναπαύ- 

σασϑαι δέομαι, ὡς ἐξ ἀγροῦ ἤχων. 20 
Β ΕΥ̓. Ἄλλὰ μὲν δὴ καὶ αὐτὸς μέχρι Ἐρινοῦ Θεαίτητον 

σροὔτεεμψα, ὥστε οὐκ ἂν ἀηδῶς ἀναπαυοίμην. ἀλλ᾽ ἴωμεν, 
χαὶ ἡμῖν ἅμα ἀναπαυομέγνοις ὃ παῖς ἀναγνώσεται. 

ΤΕΡ. Ὀρϑῶς λέγεις. 
ΕΥ. Τὸ μὲν δὲ βιβλίον, ὦ Τερψίων, τουτί" ἔἐγρα- 25 

ψάμην δὲ δὴ οὑτωσὶ τὸν λόγον, οὐκ ἐμοὶ Σωχράτη 
διηγούμενον ὡς διηγεῖτο, ἀλλὰ διαλεγόμενον οἷς ἔφη 
διαλεχϑῆναι. ἔφη δὲ τῷ τὲ γεωμέτρῃ Θεοδώρῳ χαὶ τῷ 

Ὁ Θεαιτήτῳ. ἵνα οὖν ἐν τῇ γραφῇ μὴ παρέχοιεν πράγματα 
αἱ μεταξὺ τῶν λόγων διηγήσεις, περὶ αὑτοῦ τὲ ὁπότε λέ- 30 

([.83}) γοι ὃ Σωχράτης, οἷον καὶ ἐγὼ ἔφην ἢ καὶ ἐγὼ εἶπτον, 

ἢ αὖ περὶ τοῦ ἀποχρινομένου, ὅτε συνέφη ἢ οὐχ ὧμο- 

τ5 καὶ δεῦρο ἰὼν ἐπηνωρϑούμην ὙΒοπι. Μαρίϑέογ 5. ν. ἐπανορϑοῦμαι 
133 ΕΒ. 

9 καὶ -- εἶπεν ΤΕγρβίοηὶ {ιριυις Ὁ, Ἠδυβάδβ 5ΡΕες. ὉΠ 27 
11 οὔκουν ΤΡ: οὐκοὺν Β 12 ἐγραψάμην Β: ἐγραψάμην [] μὲν Τ', 
ἔγραψα μὲν ΟἸΪΤὴ 5ΟΥἹΡ51 15 ἐπηνορϑούμην Ἴ, ΠΟΥ. ἴ 17 ἀλλ 
ἤδη Ἡεϊπάοτῇ (Βαάμαιη δᾶ Ῥμαβάγ. [Χ) οἵ. ἰβοοῦ. 17, 16: ἀληϑῆ 
21 Ἐρινοῦ 6Χ Θτηθηά. δρορυ. Η: ἐρείνου Β, ἐρεῖν οὐ Τ, ἐρεῖν οὗ 6Χ 
επιθηᾶ. Τ᾽. 30 αὑτοῦ 6Χ οΙΠ6Π4. ΔροΡΥ. α: αὐτοῦ ΒΤ 



ΙΟ 

το 

20 

25 

((. 43.) 
30 

144 ΘΕΑΙΤΗΤῸΟΣ. ὃ 

, , “ ς ἊΝ δ υνν;ς, , »" 
λόγει, τούτων ἕνεκα ὡς αὗτον αὑτοῖς διαλεγόμενον ἔγραψα, 
ἐξελὼν τὰ τοιαῦτα. ᾿ 

ΤΕΡ. Καὶ οὐδέν γε ἀπὸ τρόπου, ὦ Εὐκλεέδη. 
ΕΥβ. λλά, παῖ, λαβὲ τὸ βιβλίον καὶ λέγε. 
Σῶ. Εἰ μὲν τῶν ἐν Κυρήνῃ μᾶλλον ἐχηδόμην, ὦ Θεό- 

δωρε, τὰ ἐχεῖ ἂν σε χαὶ περὲ ἐχείνων ἀνηρώτων, εἴ τινες 
αὐτόϑι περὶ γεωμετρίαν ἡ τινα ἄλλην φιλοσοφίαν εἰσὶ τῶν 
γέων ἐπιμέλειαν πποιούμενοι" νῦν δὲ ἧττον γὰρ ἐχείνους 
ἢ τούσδε φιλῶ, καὶ μᾶλλον ἐπιϑυμῶ εἰδέναι τίνες ἡμῖν 
τῶν νέων ἐπίδοξοι γενέσθαι ἐπιεικεῖς" ταῦτα δὴ αὐτός 
τε σχοττῶ χαϑ' ὅσον δύναμαι, χαὶ τοὺς ἄλλους ἐρωτῶ 
οἷς ἂν ὁρῶ τοὺς νέους ἐθέλοντας συγγίγνεσϑαι. σοὶ 
δὴ οὐχ ὀλίγιστοι πλησιάζουσι, χαὶ δικαίως" ἄξιος γὰρ 
τά τε ἄλλα καὶ γεωμετρίας ἕνεχα. εἰ δὴ οὖν τινε ἐνέτυχες 
ἀξίῳ λόγου, ἡδέως ὁ ἂν σπυϑοίμην. 

ΘΕΟ. Καὶ μὴν, οὖ Σώχρατες, ἐμοί τε εἰπεῖν χαὶ σοὶ 

ἀχοῦσαι πάνυ ἄξιον, οἵῳ ὑμῖν τῶν πολιτῶν ̓ μειραχίῳ 
ἐντετύχηκα. χαὶ εἰ μὲν ἣν καλός, ἐφοβούμην ἂν σφόδρα 
λέγειν, μὴ καί τῳ δόξω ἑ ἐν ἐπιϑυμίᾳ αὐτοῦ εἶναι" νῦν δέ, 
χαὶ μή μοι ἄχϑου, οὐχ ἔστι καλός, προσέοικε δὲ σοὶ τήν 
τὲ σιμότητα χαὶ τὸ ἔξω τῶν ὀμμάτων" ἧττον δὲ ἢ σὺ ταῦτ᾽ 
ἔχει. ἀδεῶς δὴ λέγω. εὖ γὰρ ἴσϑι ὅτι ὧν δὴ τιώτπτοτε 
ἐνέτυχον, χαὶ σιάγυ πολλοῖς πεεπλησίαχα, οὐδένα πω 
ἡσϑόμην οὕτω ϑαυμαστῶς εὐ πεφυκότα. τὸ γὰρ εὐμαϑῆ 
ὄντα, ὡς ἄλλῳ χαλεπόν, πρᾷον αὖ εἶναι διαφερόντως, 
καὶ ἐπὶ τούτοις ἀνδρεῖον παρ᾽ ὁντινοῦν, ἐγὼ μὲν οὔτ᾽ ἂν 
φόμην γενέσϑαι οὔτε ὁρῶ γιγνόμενον" ἀλλ οἵ τε ὀξεῖς 
ὥσπερ οὗτος χαὶ ἀγχίνοι χαὶ μνήμονες ὡς τὰ πολλὰ χαὶ 
πρὸς τὰς ὀργὰς ὀξύρροποί εἰσιν, καὶ ἄττοντες φέρονται 
ὥσπερ τὰ ἀνερμάτιστα γελοῖα, καὶ μανικώτεροι ἢ ἀν- 
δρειότεροι φύονται, οἵ τε αὖ ἐμβριϑέστεροι νωϑροί πως 
ἀπαντῶσι πρὸς τὰς μαϑήσεις καὶ λήϑης γέμοντες. ὃ δὲ 
οὕτω λείως τὲ καὶ ἀπταίστως χαὶ ἀνυσίμως ἔρχεται ἐπὸὶ 
τὰς μαϑήσεις τε καὶ ζητήσεις μετὰ πολλῆς πρᾳότητος, 

6 ἀνηρώτων Τ: ἂν ἠρώτων Β 13 δὴ τανεύαὰ ΒΤ |: ὀλίγιστοι 
ΒΤ: ὀλιγοστοὶ ἰ 24 εὖ ΟΤΏ. Θχοούρία Νδίϊοδηα 173, ΝΊΠ4ΟΌ. 
5ῈΡΡΙ. Ζ 25 ὡς ΒΤ; ὧν Μαάνὶρ δάνοίϑβ. 373 ἄλλῳ ΒΤ: ἄλλως 
Αβί | αὖ δαά. Β: οτ. Τ 27 γιγνόμενον αἱ νιἀδίυγ ΤΙ γιγνομέ- 
νους Βί 28 καὶ κα μνήμονες Τ' 22 ἀπαντῶσι Β: ἃ πάντων Τ, 
ἃ παντῶσιϊ 

1: 

144 
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οἷον ἐλαίου ῥεῦμα “ἀψοφητὶ δέοντος, ὥστε ϑαυμάσαι τὸ 
τηλικοῦτον ὄντα οὕτως ταῦτα διατράττεσϑαι. 

ΣΩ. Εὖ ἀγγέλλεις. τίνος δὲ χαὶ ἔστι τῶν πολιτῶν; 
ΘΕΟ. χήχοα μὲν τοὔνομα, μνημονεύω δὲ οὔ. ἀλλὰ 

ς γάρ ἐστι τῶνδε τῶν προσιόντων ὃ ἐν τῷ μέσῳ. ἄρτι γὰρ 
ἐν τῷ ἔξω δρόμῳ ἠλείφοντο ἑταῖροί τέ τινες οὗτοι αὐτοῦ 
χαὶ αὐτός, νῦν δέ μοι δοχοῦσιν ἀλειψάμενοι δεῦρο ἰέναι. 

( 8,2) ἀλλὰ σχόπει εἰ γιγνώσχεις αὑτόν. 

19) 

ΣΩ. 1ιγνώσχω" ὃ τοῦ Σουνιῶς Εὐφρονγνίου ἐστίν, καὶ 
πάνυ γε, ὦ φίλε, ἀνδρὸς οἷον χαὶ σὺ τοῦτον διηγεῖ, καὶ 
ἄλλως εὐδοχίμου χαὶ μέντοι χαὶ οὐσίαν μάλα πολλὴν 
χατέλιπτεν. τὸ δ᾽ ὄνομα οὐχ οἶδα τοῦ μειραχίου. 

ΘΕΟ. Θεαίτητος, ὦ Σώχρατες, τό γε ὄνομα" τὴν μέν- 
τοι οὐσίαν δοχοῦσί μοι ἐπίτροττοί τινὲς διερϑαρχέναι" 
ἀλλ᾽ ὅμως καὶ πρὸς τὴν τῶν χρημάτων ἐλευϑεριότητα 
ϑαυμαστός, ὦ Σώχρατες. 

ΣΩ. Ζενγιχὸν λέγεις τὸν ἄνδρα. καί μοι κέλευε αὐτὸν 
ἐνθάδε τταραχαϑίέξεσϑαι. 

ΘΕΟ. ἼὭσται ταῦτα. Θεαίτητε, δεῦρο παρὰ “Σωκράτη. 

Σῷ. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ Θεαίτητε, ἵνα χἀγὼ ἐμαυτὸν 
ἀνασχέψωμαι, ποῖόν τι ἔχω τὸ πρόσωπον. φησὶν γὰρ 

, 2 Α ς -Ο 2 Ν 2 - 2 , 

Ἑ Θεόδωρος ἔχειν μὲ σοὶ ὁμοῖον. ἃτὰρ εἰ νῷν δχόντοιν 

ἑχατέρου λύραν ἔφη αὐτὰς ἡρμόσϑαι ὁμοίως, πότερον 
εὐθὺς ἂν ἐπιστεύομεν ἢ ἐπεσχεψάμεϑ' ἂν εἰ μουσικὸς ὧν 
λέγει; 

ΘΕΑΙ. Ἐπεσχειψάμεϑ'᾽ ἂν. 
ΣΩ. Οὐχοῦν τοιοῦτον μὲν εὑρόντες ἐπειϑόμεϑ'᾽ ἂν, 

ὄμουσον δέ, ἠτιιστοῦμεν; 
ΘΕΑΙ. ληϑῆ. 
ΣΩ, Μῦν δέ γ᾽ οἶμαι, εἴ τι μέλει ἡμῖν τῆς τῶν ττρο- 

145 σώπων διιοιότητος, σχετττέον εἰ γραφιχὸς ὧν λέγει Τ᾽ οὔ. 
ΘΕΑΙ. “]οχεῖ μοι. 

Σῷ. Ἦ οὖν ζωγραφιχὸς Θεόδωρος; 
ΘΕΑΙ. Οὖχ, ὅσον γ᾽ ἐμιὲ εἰδέναι. 
ΣΩ, “ρ᾽ οὐδὲ γεωμετριχός; 
ΘΕΑΙ. Πάντως δή που, ὦ Σώχρατες. 

3 ἀγγέλλεις Β: ἀγγελεῖς Ὁ 6 ἑταῖροι Βῖ: ἕτεροι Τ τι εὐδο- 

κίμου ΤΌ: εὐδόκιμον Β 17 γεννικὸν Β 19 ἔσται ΤΙ: ἔστι Β 
42. Ὀ: Ε᾽ Β 34 γ᾽ ἐμὲ 6Χ Θ΄η6Π4. Δρορυύ. Ρ: γέμε ΒΤ 
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ΣΩ. Ἦ καὶ ἀστρονομιχὸς χαὶ λογιστιχός τε χαὶ μου- 
σιχὸς χαὶ ὅσα παιδείας ἔχεται; 

ΘΕΑΙ. Ἄμοιγε δοχεῖ. ἴ 
ΣΩ. Εἰ μὲν ἄρα ἡμᾶς τοῦ σώματός τι ὁμοίους φησὶν 

εἶναι ἐπταινῶν ττῃ ἢ ψέγων, οὗ πάνυ αὐτῷ ἄξιον τὸν νοῦν 
προσέχειν. 

ΘΕΑΙ. Ἴσως οὔ. 
ΣΝ 7 δ. ἢ ποτέρου τὴν ψυχὴν ἐπταινοῖ πρὸς ἀρε- 

τήν τὸ χαὶ σοφίαν; ἀρ᾽ οὐχ ἄξιον τῷ μὲν ἀκούσαντι 
προϑυμεῖσϑαι ἀνασχέψασϑαι τὸν ἐπαινεϑέντα, τῷ δὲ 
προϑύμως ἑαυτὸν ἐπιδειχνύναι; 

ΘΕΔΙ. Πάνυ μὲν οὔν, ὦ Σώχρατες. 
ΣΏ. Ὥρα τοίνυν, ὦ φίλε Θεαίτητξ, σοὶ μὲν ἐπιιδει--: 

χγύναι, ἐμοὶ δὲ σχοπεῖσϑαι" ὡς εὖ ἴσϑι ὅτι Θεόδωρος 

χολλοὺς δὴ σερός μδ᾽ ἐπαινέσας ξέγους τε χαὶ ἀστοὺς 
οὐδένα πω ἐπήνεσεν ὡς σὲ γυνδή. 

ΘΕΑΙ. Εὖ ἂν ἔχοι, ὦ Σώχρατες" ἀλλ᾿ ὅρα μὴ παίζων 
ἔλεγεν. 

Σῷ. Οὐχ οὗτος ὃ τρόπος Θεοδώρου" ἀλλὰ μὴ ἀναδύου 
τὰ ὡμολογημένα σχηπτόμενος τταίζοντα λέγειν τόνδε, ἵνα 
μὴ καὶ ἀναγχασϑῇ μαρτυρεῖν" πάντως γὰρ οὐδεὶς ἐπισχή--: 
ιψνετ αὐτῷ. ἀλλὰ ϑαρρῶν ἔμμενε τῇ ὁμολογίᾳ. 

ΘΕΑΙ. “λλὰ χρὴ ταῦτα ποιεῖν, εἰ σοὶ δοχεῖ. 
Σῶ. “2έγε δὴ μοι μανϑάγεις που παρὰ Θεοδώρου 

γεωμετρίας ἄττα; 
ΘΕΑΙ. Ἔγωγε. 
Σῷ, Καὶ τῶν περὶ ἀστρονομίαν τε καὶ ἁρμονίας καὶ 

λογισμούς; 
ΘΕΑΙ. Προϑυμοῦμαί γε δή. 
ΣΩ, Καὶ γὰρ ἐγώ, ὦ παῖ, παρά τε τούτου χαὶ παρ᾽ 

ἄλλων, οὺς ἂν οἴωμαί τι τούτων ἐπαΐειν. ἀλλ᾿ ὅμως τὰ 
μὲν ἄλλα ἔχω περὶ αὐτὰ μετρίως, μιχρὸν δέ τι ἀπορῶ, 
ὁ μετὰ σοῦ τε καὶ τῶνδε σχεπτέον. καί μοι λέγε" ἀρ᾽ οὐ 
τὸ μανϑάγειν ἐστὶν τὸ σοφώτερον γίγνεσϑαι περὶ ὃ μαν- 
ϑανει τις; 

- ἔμοιγε Βι: ἐμοὶ Ἴ 4 ὁμοίους φησὶν Β: φησὶν ὁμοίους Τ 
9 οὐκ ΒΤ: οὐκ ἂν Αϑί 11 ἑαυτὸν Β: αὑτὸν ἢ ρ.: ἐσπισκήψετ᾽ 
αὐτῷ 5οτὶρϑ5ὶ (ες. ψεύδεϑ᾽ Τιγϑ5. 2126): ἐπισκήψει αὐτῷ ΒΤ, ἐπισκή- 
ψει αὐτῷ ψευδομαρτυρίων, Ἄιθ 22 ὁμολογίᾳ Β, 564 μι εχ δβιηθπά. 
30 παρά τε Ἠεϊηάοτγί: παρά γε ΒΤ 3τοΐωμαί ΒΤ: οἴομαί ὃ 42 δ᾽ ἔτι 
Ἠεοϊηάου. 34 τὸ σοφώτερον ΒΤ: σοφώτερον ΔΡΟΡΥ. ῬΑΥΙΒΙ ΠΥ 1811 

((. 84) 
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ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 
Σῶ. Σοφίᾳ δέ γ᾽ οἶμαι σοφοὶ οἱ σοφοί. 
ΘΕΑΙ. Μαί. 

Σῶ, Τοῦτο δὲ μῶν διαφέρει τι ἐπιστήμης; 
ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον; 
ΣΩ. Ἡ σοφία. ἢ οὐχ ἅπερ ἐπιστήμονες, ταῦτα χαὶ 

σοφοί; 
ΘΕΑΙ. Τί μήν; 
ΣΩ. Ταὐτὸν ἄρα ἐπιστήμη χαὶ σοφία; 
ΘΕΑΙ. Μιαί. 
Σῶ Τοῦτ. αὐτὸ τοίνυν ἐστὶν ὃ ἀπορῶ χαὶ οὐ δύναμαι 

λαβεῖν ἱ ἱκανῶς παρ᾽ ἐμαυτῷ, ἐπειστήμη Ὁ τί ποτὲ τυγχάνει 
ὃν. ἀρ᾽ οὖν δὴ ἔχομεν λέγειν αὐτό; τί φατέ; τίς ἂν 
ἡμῶν τιρῶτος εἴποι; ὃ δὲ ἁμαρτών, καὶ ὃς ἂν ἀεὶ ἁμαρ- 
τάνῃ, καϑεδεῖται, ὥσττερ φασὶν οἱ παῖδες οἱ σφαιρίζοντες, 
ὄνος" ὃς δ᾽ ἂν ̓στεριγένηται ἀναμάρτητος, βασιλεύσει ἡμῶν 
καὶ ἐπιτάξει ὃ ὃ τι ἂν βούληται ἀποχρίνεσϑαι, τέ σιγᾶτε; 
οὐ τί που, ὦ Θεόδωρε, ἐ ἐγὼ ὑπὸ φιλολογίας ἀγροικίζομαι, 
προϑυμούμενος ἡμᾶς ποιῆσαι διαλέγεσθαι καὶ φίλους τε 
καὶ πιροσηγόρους ἀλλήλοις γίγνεσθαι; 

ΘΕΟ. Ἥκιστα μέν, ὦ Σώχρατες, τὸ τοιοῦτον ἂν εἴη 
ἄγροικον, ἀλλὰ τῶν μειραχέων τι χέλευέ σοι ἀποχρίνεσϑαι. 
ἐγὼ μὲν γὰρ ἀήϑης τῆς τοιαύτης διαλέχτου, χαὶ οὐδ᾽ 
αὖ συνεϑέζεσϑαι ἡλικίαν ἔχω" τοῖσδε δὲ γρέσοι τε ἂν 
τοῦτο χαὶ πολὺ πλέον ἐπιδιδοῖεν" τῷ γὰρ ὄντι ἡ νεότης 
εἰς πᾶν ἐπίδοσιν ἔχει. ἀλλ᾽, ὥσπερ ἤρξω, μὴ ἀφίεσο 
Θεαιτήτου, ἀλλ᾽ ἐρώτα. 

ΣῺ, Ἀκούεις δή, οὐ Θεαίτητε, ἃ λέγει Θεόδωρος, ᾧ 
ἀπιστεῖν, ὡς ἐγὼ οἶμαι, οὔτε σὺ ἐθελήσεις, οὔτε ϑέμις 

σερὶ τὰ τοιαῦτα ἀνδρὶ σοφῷ ἐπιτάττοντι νεώτερον ἄπστει- 
ϑεῖν. ἀλλ᾽ εὖ χαὶ γενναίως εἰπέ" τί σοι δοχεῖ εἶναι ἐπι- 
στήμη; 

ΘΕΑΙ. ““λλὰ χρή, ὠ Σώκρατες, ἐπειδήτιερ ὑμεῖς κε- 
λεύετε. πάντως γάρ, ἂν τι καὶ ἁμάρτω, ἐπανορϑώσετε. 

25 τῷ --- 26 ἔχει ϑῖο"». ἤογ!]ερ. 52, 13 

4. δὲ ϑαρτα νεύϑυτῃ Τ μῶν διαφέρει Β, 564 μῶν δια εχ 6πηθηά. 
6 ταῦτα τόνεῖα ΒΤ 12 παρ᾽ ἐμαυτῷ ΒΤ: παρ᾽ ἐμαυτοῦ 
Αϑβί οἵ. Βδάμδηλ Εὐτηγα. ΧΧΙΝν 14 ἡμῶν ΒΤ: ὑμῶν ϑΘ΄ΠΙ]οἰϑῖ- 
ΤΏΔΟΠΟΓ [19 ἡμᾶς Β: ὑμᾶς Τ᾽ 21 ἥκιστα μὲν Β: ἥκιστα 22 τι 
ΒΤ: τινα δχ εηθδηά. δρορύ. Ρ 
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Σῷ. Πάνυ μὲν οὖν, ἄν πέρ γε οἷοί τε ὦμεν. 
ΘΕΑΙ. “]οχεῖ τοίνυν μοι καὶ ἃ παρὰ Θεοδώρου ἂν 

τις μάϑοι ἐπιστῆμαι εἶναι, γεωμετρία τε καὶ ἃς νυνδὴ 
σὺ διῆλϑες, καὶ αὖ σχυτοτομική τὲ καὶ αἵ τῶν ἄλλων 1» 

5 δημιουργῶν τέχναι, πᾶσαί τε χαὶ ἑἕχάστη τούτων, οὐχ 
ἄλλο τι ἢ ἐπιστήμη εἶναι. 

Σῷ. Ζενναίως γε καὶ φιλοδώρως, ὦ φίλε, ἕν αἰτηϑεὶς 
πολλὰ δίδως καὶ ποιχίλα ἀντὶ ἁπλοῦ. 

ΘΕΑΙ. Πῶς τέ τοῦτο λέγεις, ὦ Σώχρατες; 
Ιο Σῷ. Ἴσως μὲν οὐδέν" ὃ μέντοι οἶμιαι, φράσω. ὅταν 

λέγῃς σχυτικήν, μή τι ἄλλο φράζεις ἢ ἐπιστήμην ὑποδη- 
’, 2 , μάτων ἐργασίας; 
ΘΕΑΙ. Οὐδέν. 

(...ὺ) ΣΏῶ. Τί δ᾽, ὅταν τεχτονιχήν; μή τι ἄλλο ἢ ἐπιστήμην Ἐ; 
τς τῆς τῶν ξυλίνων σχευῶν ἐργασίας; 

ΘΕΑΙ. Οὐδὲ τοῦτο. 
Σῷ, Οὐχοῦν ἔν ἀμφοῖν, οὗ ἑχατέρα ἐπιστήμη, τοῦτο 

ὁρίζεις; 
ΘΕΑΙ. Μιαέ. ᾿ ᾿ 

5 Σῶ. Τὸ δ᾽ ἐπερωτηϑέν, ὠ Θεαίτητε, οὐ τοῦτο ἦν, 
τίνων ἡ ἐπιστήμη, οὐδὲ ὁττόσαι τινές" οὐ γὰρ ἀριϑμῆσαι (ἃ 85) 
αὐτὰς βουλόμενοι ἡρόμεϑα, ἀλλὰ γνῶναι ἐπιστήμην αὐτὸ 
.“ ,ὕὔ ’ὔ Ἁ 

ὃ τί ποτ᾽ ἐστίν. ἢ οὐδὲν λέγω; 
ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν ὀρϑῶς. 

, ΄, ς - - 

2. Σῶ. Σχέψαι δὴ καὶ τόδε. εἴ τις ἡμᾶς τῶν φαύλων 141 
᾿ Ξ - ω 

τι καὶ προχείρων ἔροιτο, οἷον περὶ πηλοῦ, ὁ τέ ποτ᾽ 
ἐστίν, εἰ ἀττοχριναίμεϑα αὐτῷ πηλὸς ὃ τῶν χυτρέων χαὶ 
πηλὸς ὃ τῶν ἰπνοτιλαϑῶν καὶ ττηλὸς ὃ τῶν πλινϑουργῶν, 
οὐχ ἂν γελοῖοι εἶμεν; 

, 

20 ΘΕΑΙ. Ἴσως. 
-» , ὔ » ἡ , 2 - ξς 

Σῷ. Πρῶτον μέν γέ που οἰόμενοι συνιέναι ἔχ τῆς ἡμιε- 
, , - ς , 

τέρας ἀποχρίσεως τὸν ἐρωτῶντα, ὅταν εἴττωμεν τεηλός, 
εἴτε ὃ τῶν χοροττλαϑῶν προσϑέντες εἴτε ἄλλων ὡντινωγ- Β. 

3 ἐπιστῆμαι ΒΤ : ἐπιστήμη ΠεττήδΔηη (Δη ἐπιστῆμαι εἶναι ἀ 6] 6 η- 
ἄυτῃ υἰροΐα ΡΥῸ ᾿πβθαιθηΐ ἐπεστήμη εἶναι ΤΑΔΥΡΊΠΙ δαἀδβογιρίαπ) 
6 ἐπιστήμη Τ᾽: ἐπιστῆμαι ἈΡΟΒΥ. (ΟἸ5]1 Π]ΔΏ ΠῚ τος 20 τὸ δ᾽ 
ἐπερωτηϑὲν ΒΤ, τὸ δέ γε ἴῃ τηδΥδ. ἴ: τὸ δέ γ᾽ ἐρωτηϑὲν Ἡ]ΥοΟΠὶρ (τὸ 
δέ γε ἐρωτηϑέν ΨΜΊΙΠαΟΌ. 50Ρρ]. 7) 28 ἐἰπνοπλαϑῶν ΒΤ: ἐπνο- 
πλάϑων {, κοροπλάϑων ἴῃ ΤῆδΥρ. γρο. ἵ, καὶ πηλὸς ὁ τῶν ἰπνοπλά- 
ϑων καὶ πηλὸς ὁ τῶν κοροπλάϑω» Ἰαρῖ5586 Τιπηαθὰς ΕΌΠΏΪΚΘΗΙΟ 
νἸάἀδίυγ  πλενϑουργῶν Τ, 564 ε ἴῃ Υᾶ5. 29 εἶμεν Β: ἥμεν Τὸ 33 κο- 
ροπλαϑῶν»ν ΒΤ; κοροπλάϑων τ 
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οὖν δημιουργῶν. ἢ οἴει τίς τι συνίησίν τινος ὄνομα, ὃ 
μὴ οἶδεν τί ἔστιν; 

ΘΕΑΙ. Οὐδαμῶς. 
ΣΩ, Οὐδ᾽ ἄρα ἐπιστήμην ὑποδημάτων συνίησιν ὃ 

ἐπιστήμην μὴ εἰδώς. 
ΘΕΑΙ. Οὐ γάρ. 
ΣΩ. Σχυτιχκὴν ἄρα οὐ συνίησιν ὃς ἂν ἐπιστήμην ἀγνοῇ, 

οὐδέ τινα ἄλλην τέχνην. 
ΘΕΑΙ. Ἔστιν οὕτω. 

ΟΣΘΩ. Τελοία ἄρα ῇ ἀπόχρισις τῷ ἐρωτηϑέντι ἐπιστήμη 
τί ἔστιν, ὁταν ἀποχρίνηται τέχνης τινὸς ὄνομα. τινὸς 

ς γὰρ ἐπιστήμην ἀττοχρίνεται, οὐ τοῦτ᾽ ἐρωτηϑ είς. 
ΘΕΑΙ. ᾽δοιχεν. 
Σῷ. Ἔπειτά γέ που ἐξὸν φαύλως καὶ βραχέως ἂπο- 

χρίνασϑαι περιέρχεται ἀπέραντον ὁδόν. οἷον καὶ ἐν τῇ 
τοῦ πηλοῦ ἐρωτήσει φαῦλόν που χαὶ ἁπλοῦν εἰπεῖν ὅτι 
γῇ ὑγρῷ φυραϑεῖσα πηλὸς ἂν εἴη, τὸ δ᾽ ὅτου ἐᾶν χαίρειν. 

ΘΕΑΙ. Ῥάδιον, ὦ Σώχρατες, γῦν γὲ οὕτω φαίνεται." 
ἀτὰρ χινδυνξεύεις ἐρωτᾶν οἷον καὶ αὑτοῖς ἡμῖν ἔναγχος 
εἰσῆλϑε διαλεγομένοις, ἐμοί τε καὶ τῷ σῷ ὁμωνύμῳ τούτῳ 
Σωχράτει. 

ΣΩ, Τὸ ποῖον δή, ὦ Θεαίτητε; 
ΘΕΔΙ. Περὶ δυνάμεών τι ἡμῖν Θεόδωρος ὅδε ἢ ἔγραφε, 

τῆς τὲ τρίποδος σεέρι χαὶ πδντέποδος ἀποφαίνων ὅτι 
μήκει οὐ σύμμετροι τῇ ποδιαίᾳ, καὶ οὕτω χατὰ μίαν 
ἑχάστην προαιρούμενος μέχρι τῆς ἑπταχαιδεχάποδος" ἐν 
δὲ ταύτῃ πως ἐνέσχετο. ἡμῖν οὖν εἰσῆλϑέ τι τοιοῦτον, 
ἐπειδὴ ἄπειροι τὸ πλῆϑος αἱ δυνάμεις ἐφαίνοντο, τεξιρα- 
ϑῆναι συλλαβεῖν εἰς ἕν, ὅτῳ πάσας ταύτας προσαγορεύ-- 
σομὲν τὰς δυνάμεις. 

Σῶ. Ἦ καὶ ηὕρετέ τι τοιοῦτον; 
ΘΕΑΙ. Ἔμοιγε δοχοῦμεν" σχότσεει δὲ καὶ συ. 
Σῷ. “γε. 
ΘΕΑΙ. Τὸν ἀριϑμὸν πάντα δίχα διελάβομεν" τὸν 

μὲν δυνάμενον ἴσον ἰσάκις γίγνεσθαι τῷ τετραγώνῳ τὸ 

Ι τι ἀβ]θνὶ Η]γβοῆρ 10 γελοία Β: γελοῖα Τ' 17 γῆ ΟΤΏ. 
Β, δαά. νεΐι5 ἢ 20 τουτῳὶ 5οΥρδὶ! εἴ “Φωκράτει ἀ6]Θν 1 ΝΝΑΙΟΥ 
ΟοτΏπη. 1 79 24 ἀποφαίνων οἵη. Τ| 1η πηδῦρ. δα, ὁ 29 προσ- 
αγορεύσομιεν ΒΤ: προσεροῦμεν (ορεί πηηθπηο5. ΧΙ 136 34 "τὸν 
μὲν Β: τὸ μὲν Τ᾽ 30 τῷ τετραγώνῳ τὸ σχῆμα ΒΤ: τῷ τετραγώνου 
σχήματι ΑϑΞί 
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σχῆμα ἀπειχάσαντες τετράγωνόν τε χαὶ ἰσόπλευρον ττρο- 
σξείπτομεν. 

Σῷ. Καὶ εὖ γξ. 

ΘΕΔΙ. Τὸν τοίνυν μεταξὺ τούτου, ὧν καὶ τὰ τρία 
χαὶ τὰ πέντε χαὶ πᾶς ὃς ἀδύνατος ἴσος ἰσάκις γενέσϑαι, 
ἀλλ᾿ ἢ πλείων ἐλαττονάκις "ἢ ἐλάττων σλεονάκις γίγνεται, 
μείζων δὲ καὶ ἐλάττων ἀεὶ πλευρὰ αὐτὸν περιλαμβάνει, 
τῷ τιρομήχει αὖ σχήματι ἀπεικάσαντες προμήκη ἀριϑμὸν 
ἐκαλέσαμεν. 

ΣΩῶ. Κάλλιστα. ἀλλὰ τί τὸ μετὰ τοῦτο; 
ΘΕΑΙ. Ὅσαι μὲν γραμμαὶ τὸν ἰσόπλευρον χαὶ ἐπίί- 

σεδον ἀριϑμὸν τετραγωνίζουσι, μῆκος ὡρισάμεϑα, ὅσαι 
δὲ τὸν ἑτερομήκη, δυνάμεις, ὡς μήκει μὲν οὐ ξυμμέτρους 
ὀχδέναις, τοῖς ὃ ἐπιπέδοις ἃ δύνανται. χαὶ περὶ τὰ 

στερεὰ ἄλλο τοιοῦτον. 
ΣΏ. ριστά " ἀνθρώπων, ὦ παῖδες" ὥστε μοι δοχεῖ 

ὃ Θεόδωρος οὐκ ἔνοχος. τοῖς ψευδομαρτυρίοις ἔσεσϑαι. 
ΘΕΑΙ. Καὶ μήν, ὦ Σώχρατες, ὃ γε ἐρωτᾷς περὶ 

ἐσπειστήμης, οὐκ ἂν δυναίμην ἀποκχρίνασϑαι, ὥσπερ χερὶ 
τοῦ μήκους καὶ τῆς δυνάμεως. καίτοι σύ γέ μοι δοκεῖς 
τοιοῦτόν τι ζητεῖν ὥστε πάλιν αὖ φαίνεται ψευδὴς ὃ 
Θεόδωρος. 

ΣΟ δέν 58 πρὸς δρόμον ἑ ἐπαινῶν μηδενὶ οὕτω 
δρομικῷ ἔφη τῶν νέων ἐντετυχηκέναι, εἶτα διαϑέων τοῦ 
ἀχμάζοντος χαὶ ταχίστου ἡττήϑης, ἧττόν τι ἂν οἴει ἀληϑῆ 
τόνδ᾽ ἐπαινέσαι; 

ΘΕΑΙ. Οὐχ ἔγωγε. 
Σῶ. ἀλλὰ τὴν ἐπιστήμην, ὥσπερ γυνδὴ ἐγὼ ἔλεγον, 

σμιχρόν τι οἴει εἶναι ἐξευρεῖν χαὶ οὐ τῶν πάντῃ ἄχρων; 
ΘΕΑΙ. Μὴ τὸν Δία ἔγωγε καὶ μάλα γε τῶν ἀχροτάτων. 

ΣΩ, Θάρρει τοίνυν περὶ σαυτῷ καὶ τὶ οἴου Θεόδωρον 
λέγειν, προϑυμήϑητι δὲ παντὶ πρόπῳ τῶν τὲ ἄλλων πέρι 
χαὶ ἐπιστήμης λαβεῖν λόγον, τί στοτὲ τυγχάνει ὃν. 

ΘΕΑΙ. Προϑυμίας μὲν ἕνεκα, ὦ Σώκρατες, φανεῖται. 
ΣΩ 1 δή καλῶς γὰρ ἄρτι ὑφηγήσω" σιδιρῶ μιμού-- 

μένος τὴν περὶ τῶν δυνάμεων ἀττόχρισιν, ὥσπερ ταύτας 

7 πλευρὰ κ Τ, πλευρὰν τζαϊΐ 12 μηκεῖς ΕΥΊΘΑ]6Ιη ΕἼΘ ΟΙκοΙ5. 
[Δ ῃγ. ΟΝῚΙ 216 13 δυναμεῖς ΕΥΙΘα] ΘΙ η 20 καὶ Β: τε καὶ Τ' 
23 δὲ Β: δαὶ ΤΌ | οὕτω δρομικῷ ἔφη Β: ἔφη οὕτω δρομικῷ Γ 
25 ἀκμάζοντός του Βυῖρεῖ ἀε Τῆθαθί. 47 φοάκρων ΤΌ: ἀκριβῶν Β 
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ς 

πολλὰς οὔσας ἕνὶ εἴδει πιεριέλαβες, οὕτω χαὶ τὰς πολλὰς 
,ὕ » 

ἐπιστήμας ἑνὶ λόγῳ προσειπεῖν. 
57 ΣῊ ’, Ο « 

Ε ΘΕΑΙ. ἄλλ εὖ ἴσϑι, ὦ Σώχρατες, πολλάκις δὴ αὐτὸ 
ἐπεχείρησα σχέψασϑαι, ἀκούων τὰς παρὰ σοῦ ἀποφερο- 
μένας ἐρωτήσεις" ἀλλὰ γὰρ οὔτ᾽ αὐτὸς δύναμαι πεῖσαι 5 

- ὔὕ »} , - , 

ἐμαυτὸν ὡς ἱχανῶς τι λέγω, οὐτ᾽ ἄλλου ἀκοῦσαι λέγοντος 
[φ᾿ ς ᾿ ΄ Ν 2 ᾿ Χ ΕῚ 7.42) 2 - 

οὕτως ὡς σὺ διαχελεύει" οὐ μὲν δὴ αὖ οὐδ᾽ ἀπαλλαγῆναι 
τοῦ μέλλειν. 

3 ,ὕ ’ Ὁ ,ὕ 7) Ν Ν Ἁ Ν Ἁ 

ΣΩ. δίνεις γάρ, ὦ φίλε Θεαίτητε, διὰ τὸ μὴ κενὸς 
ἀλλ᾽ ἐγκύμων εἶναι. 1Ιο 

ΘΕΑΙ. Οὐκ οἶδα, ὦ Σώχρατες" ὃ μέντοι πέπονθα 
λέγω. 

3 ΕῚ , 2 2 Ἷ ς 2 , 2 

149 ΣΩ, Μαἄἰτα, ὦ χαταγέλαστε, ουκ ἀχηχοαᾶς, ὡς ἔγω δίμιε 

ὑὸς μαίας μάλα γενναίας τε καὶ βλοσυρᾶς, Φαιναρέτης; 

ΘΕΑΙ. Ἤδη τοῦτό γε ἤχουσα. τῷ 
2 ,ὦ 2 ’, ᾿ 3. , 2 ΄ 

ΣΩ. “ρα καί, ὁτι ἐπιτηδεύω τὴν αὑτὴν τέχνην, ἀχήχοας; 
2 » 

ΘΕΑΙ. Οὐδαμῶς. 
3 , 

ΣΩ. “λλ᾽ εὖ ἴσϑ᾽ ὅτε" μὴ μέντοι μου χατείπῃς πρὸς 
μ , 3 Ξ ΄ 

τοὺς ἄλλους. λέληϑα γάρ, ὦ ἕταῖρε, ταύτην ἔχων τὴν 
, [4 ΄, - , 

τέχνην" οἱ δέ, ἅτε οὐχ εἰδότες, τοῦτο μὲν οὐ λέγουσι τιερὶ 20 
- 2 ,ὔ » 

ἐμοῦ, ὅτι δὲ ἀτοπώτατός εἶμι καὶ ποιῶ τοὺς ἀνθρώπους 
ἀπορεῖν. ἢ χαὶ τοῦτο ἀκήχοας; 

γΛ 

Β ΘΕΔΙ. Φγωγε. 

Σῶ. Εἴπω οὖν σοι τὸ αἴτιον; 
(( 868) ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὗν. 25 

9 , Χ Ν Ἁ . , [44 ς ΡΣ 

ΣΩ. Ἐννόησον δὴ τὸ περὶ τὰς μαίας ἅπαν ὡς ἔχει, 
καὶ ῥᾷον μαϑήσει ὃ βούλομαι. οἶσϑα γάρ που ὡς 
οὐδεμία αὐτῶν ἔτι αὐτὴ κυϊσχομένη τε καὶ τίχτουσα ἄλλας 
μαιεύεται, ἀλλ᾿ αἱ ἤδη ἀδύνατοι τίκτειν. 

, ἘῚ 
ΘΕΑΙ. Πανυ μὲν οὗν. 30 

2 , , ’ὔ ρ Ὶ 27 

ΣΩ. αἰτίαν δέ γε τούτου φασὶν εἶναι τὴν Ἄρτεμιν, 

ὅτι ἄλοχος οὐσα τὴν λοχείαν εἴληχε. στερίφαις μὲν οὖν 
2 3 » , “ ς 3 , ΄ 32 

ς ἀρα οὐχ ἔδωχε μαιξύεσϑαι, ὁτε ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ἀσϑε- (448) 
, ψ ῳ , τ ΟῚ ᾽ τὰ «᾿ 2 

γεστέρα ἢ ᾿λαβεῖν τέχνην ὧν ἂν ἢ ἄπειρος" ταῖς δὲ δὲ 
’ὔ ’, » [τ - ς ’ 

ἡλικίαν ἀτόχοις προσέταξε, τιμῶσα τὴν αὑτῆς ὁμοιότητα, 35 

3 ταυτὸ νεὶ αὐτὸ ταὐτὸ Βυζρεῖ ἄς ΤΠπαδβδί. 47 8 μέλλειν Τ: 
μέλειν Β 14 βλοσυρᾶς ΒΤ: σοβαρᾶς ϑίεαρῃδῃυβ. 21 ἐμοῦ Β, γδοθηβ 
τ: μοῦ ΤΊ ἀτοπώτατὸς ΒΤ: ἀπορώτατός ϑ14]ΌΡάυτη δὰ Μεηοη. 808 
32 στερίφαις Β: στεριφαῖς Τ' 35 ἀτόκοις ΒΊ, 564 κ ΘΧ 6πη6ηπά. Β 
(ἀτόποις ΔΡοΡΥ. Ν) 
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ΘΕΑΙ. Εἰχός. 

ΣΩ. Οὐχοῦν χαὶ τόδε εἰχός τε καὶ ἀναγχαῖον, τὰς 
χυούσας καὶ μὴ γιγνώσκεσϑαι μᾶλλον ὑπὸ τῶν μαιῶν ἢ 
τῶν ἄλλων; 

ΘΕΔΙ. Πᾶανυ γε. 
ΣΩ. Καὶ μὴν χαὶ διδοῦσαί γε αἱ μαῖαι φαρμάκια 

καὶ ἐπάδουσαι δύνανται ἐγείρειν τε τὰς ὠδῖνας καὶ μαλ- 
ϑαχωτέρας, ἂν βούλωνται, ποιεῖν, καὶ τίχτειν τε δὴ τὰς 
δυστοχούσας, χαὶ ἐάν νόμιμον δόξη ἀμβλίσκειν, ἀμβλί- 
σχουσιν; 

ΘΕΑΙ. Ἔστι ταῦτα. 
ΣΩ. ἄρ᾽ οὖν ἔτι χαὶ τόδε αὐτῶν ἤσϑησαι, ὅτι καὶ 

προμνήστριαί εἰσιν δεινόταται, ὡς πάσσοφοι οὖσαι περὶ 
τοῦ γνῶναι ποίαν χρὴ ποίῳ ἀνδρὶ συνοῦσαν ὡς ἀρίστους 
παῖδας τίχτειν; 

ΘΕΑΙ. Οὐ πάνυ τοῦτο οἶδα. 
ΣΩ, “1λλ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτι ἐττὶ τούτῳ μεῖζον φρονοῦσιν ἢ ἐπὶ 

τῇ ὀμφαλητομίᾳ. ἐννόδε γάρ᾽ τῆς αὐτῆς ἢ ἄλλης οἴει 
τέχνης εἶναι ϑεραπείαν τὸ καὶ συγχομιδὴν τῶν ἐχ γῆς 
χαρτιῶν καὶ αὖ τὸ γιγνώσκειν εἰς ποίαν γῆν ποῖον φυτόν 
τὸ χαὶ σττέρμα καταβλητέον; 

ΘΕΑΙ. Οὔκ, ἀλλὰ τῆς αὐτῆς. 
Σῶ,. Εἰς γυναῖχα δέ, ὦ φίλε, ἄλλην μὲν οἴει τοῦ 

τοιούτου, ἄλλην δὲ συγχομιδῆς; 
ΘΕΑΙ. Οὔκουν εἶχός γε. 
ΣΩ. Οὐ γάρ. ἀλλὰ διὰ τὴν ἄδικόν τε καὶ ἄτεχνον 

συναγωγὴν ἀνδρὸς καὶ γυναικός, ἧ δὴ πτροαγωγεία ὄνομα, 
φεύγουσι χαὶ τὴν προμνηστικὴν ἅτε σεμναὶ οὖσαι αἱ 
μαῖαι, φοβούμεναι μὴ εἰς ἐχείνην τὴν αἰτίαν διὰ ταύτην 
ἐμπέσωσιν᾽" ἐπεὶ ταῖς γε ὄντως μαίαις μόναις που προ- 
σήκει χαὶ προμνήσασϑαι ὀρϑῶς. 

6 φαρμάκια ΔΡΟΡΥΔΡΒΔ: φαρμάκεια ΒΤ 9 νόμιμον 5ΟΥΡΒΙ: 
νέον ὃν ΒΤ, νεογνὸν ΑΌΓΘΒΟἢ δυςί. ΤΠπογά. 237, ἀνεμιαῖον Ἡευπά 6 
5066. οΥΐ. 28, δέον Ἡεϊηαοτγῇ, μόνον Αϑβί, ἀναγκαῖον 5:.4]ΠὈΔι1, 
κυούμενον ἈΝΊΠΟΚΕΙΠΊΔηη ρῥταρί. δά Ἰαρ. ΧΝ, γε ὅσιον ἨἩδΥΠΔΠΏ, 
γε γόνον 5ἶνε ἄγονον 5ἶνα νεοττὸν ΔΝΆΡΤΘΕΥ, νοσῶδες ὃν ΒυϊζίπλΔηη, 
γνόϑον ὃν 5ι6ἴη ΕἸΘΟΙΚεΙ5. [ΔἢγΡ. ΧΟΙΧ 698, ἄμεινον Μαάᾶνὶρ δἄνεῖβ. 
1.374 (καὶ νᾶνον ἂν δόξῃ ΝΑΌΘΥ 35) αἀμιβλίσκουσιν ἀε]ενι Ηδιβάα 
ΒΡ6Ο. ΟΥ̓. 28 12 ἔτει ΤΌ :, ἐστε Ὁ) εἴ αἱ νιάείυγ Β τσ: 
ἐσθ Τ 23 τοῦ τοιούτου ΒΤ: τούτου Δηΐίς ΕΠηθδηά. ἀρορῖ. ἃ 
25 οὔκουν ΤΌ: οὐκοὺν Β 27 προαγωγεία 6Χ ΘΠ]6Π4. Δρορτ ν᾽: 
προαγωγία ΒΤ 
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ΘΕΑΙ. Φαίνεται. 
Σῶ. Τὸ μὲν τοίνυν τῶν μαιῶν τοσοῦτον, ἔλαττον δὲ 

-» - , 2 ΄ ,ὕ 

τοῦ ἐμοῦ δράματος. οὐ γὰρ πρόσεστι γυναιξὶν ἐνίοτε μὲν 
27 , 2} 2. ὦ 9 ΄ “-“ Ν Ν “τ, 
εἴδωλα τίχτειν, ἔστι δ᾽ ὁτὲ ἀληϑινά, τοῦτο δὲ μὴ ῥᾷδιον 
εἶναι διαγνῶναι. εἰ γὰρ προσῆν, μέγιστόν τε καὶ χκαλ- 9 
λιστον ἔργον ἣν ἂν ταῖς μαίαις τὸ χρίνειν τὸ ἀληϑές τε 
καὶ μή" ἢ οὐκ οἴει; 

ΘΕΑΙ. Ἔγωγε. 
» , δ - ’ - ,ὔ »Ν Ὗ 2 

ΩΣ ὉΠ δέ γ ἐμῇ τέχνῃ τῆς μαιξύσεως τὰ μὲν ἀλλα 
ς , [4 2 ὔ ΄, Ν “- 2 2 δ Ν 

ὑπάρχει σα ἐχείναις, διαφέρει δὲ τῷ τε ἄνδρας ἀλλὰ μὴ τὸ 
« ΄ὔ » Ν 2 - 

γυναῖχας μαιεύεσϑαι καὶ τῷ τὰς ψυχὰς αὑτῶν τιχτούσας 
ἐπισχοπεῖν ἀλλὰ μὴ τὰ σώματα. μέγιστον δὲ τοῦτ᾽ ἔνι 
τῇ ἡμετέρᾳ τέχνῃ, βασανίζειν δυνατὸν εἶναι παντὶ τρόπῳ, 
πότερον. εἴδωλον χαὶ ψεῦδος ἀποτίχτει τοῦ νέου τὰ διάνοια 
ἢ γόνιμόν τὲ καὶ ἀληϑές. ἐπεὶ τόδε γε χαὶ “ἐμοὶ ὑπάρχει, 15 
ὅπτερ ταῖς μαίαις" ἄγονός δίμι σοφίας, χαὶ ὅγτερ ἤδη σολ- 
λοί μοι ὠνείδισαν, ὡς τοὺς μὲν ἄλλους ἐρωτῶ, αὐτὸς δὲ 

κ , κι . . , , 

οὐδὲν ἀποχρίνομαι περὶ οὐδενὸς διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν σοφόν, 
2 Αἢ 3 , Ν ᾿ ᾽ὔ 5 ΄ , , 

ἀληϑὲς ὀνειδίζουσιν. τὸ δὲ αἴτιον τούτου τόδε᾽ μαιεύεσϑαί 
με ὃ ϑεὸς ἀναγχάζει, γεννᾶν δὲ ἀπεχώλυσεν. εἰμὶ δὴ οὖν 20 

θοὸς; ὧδ ,ὔ 2 , ς 

αὐτὸς μὲν οὐ πάνυ τι σοφός, οὐδέ τί μοι ἔστιν εὕρημα 
τοιοῦτον, γεγονὸς τῆς ἐμῆς ψυχῆς ἔχγονον᾽" οἱ δ᾽ ἐμοὶ συγ- 
γιγνόμενοι τὸ μὲν τιρῶτον φαίνονται ἔνιοι μὲν χαὶ πάνυ 
ἀμαϑεῖς, γεάντες δὲ σροϊούσης τῆς συνουσίας, οἷσπτερ ἂν 
ὃ ϑεὸς πταρξίχῃ, ϑαυμαστὸν ὅσον ἐπιδιδόντες, ὡς αὑτοῖς 2: 
τε χαὶ τοῖς ἄλλοις δοχοῦσι" καὶ τοῦτο ἐναργὲς ὅτι σταρ᾽ 
ΕῚ - 2. οὰ , ω 2η)2 5᾽.., Τὰ 2 οἰ: 
ἐμοῦ οὐδὲν πώτιοτε μαϑόντες, ἀλλ᾽ αὐτοὶ παρ αὑτῶν 
πολλὰ καὶ χαλὰ εὑρόντες τε καὶ τεχόντες. τῆς μέντοι 

, ΘᾺ ἈΝ ᾿) τ χ - δ ᾿ μαιξδίας ὁ ϑεός τε χαὶ ἐγὼ αἴτιος. ὡὸς δὲ δῆλον" ττολλοὶ 
ἤδη τοῦτο ἀγνοήσαντες χαὶ ἑαυτοὺς αἰτιασάμεγοι, ἐμοῦ 30 
δὲ χαταφρονήσαντες, ἢ αὐτοὶ ὑπ ἄλλων πεισϑέντες 

4 ὅτε ἀληϑινά Β: ὅτε λίϑενα Τ 15, τδ ΕΠ: τὶ Βίθρβδηιβ οἵ. 

Βυγροῦ 46 Τηθδεί. 47 19 μαιεύεσϑαι μέν κε ΝΑΡοῦ 46 20 γεννᾶν 
Βυ πθθτα, ἀτὴὶ δὴ οὐν ΒΤ: δ᾽ οὐν Βαάμδμηι ἙἘπίῃηγάειῃ. ΧΧΙΝ 
21 τι σοφὸς ΓΤ: τίς σοφὸς Β 22 Ροβί γεγονὸς 4]5ΠΠΠηΡα 6 η άπ νεὶ 
γεγονὸς ἀδ]θηάμππ ραΐαν! Βυγροῦ ἀ6 ΤΠαδεῖ. 47|δ' ἐμοὶ Β: δέ μοι Τὶ 
23 ἔνιοι Τὶ: ἐνί ὅτε Β 26 ἐναργὲς ΒΤ: ἐναργὲς ὃν ὈοΡγες δάἄνετϑ. 
1152} ὅτι κα Τὸ 27 αὑτῶν Β: αὐτῶν 428 καὶ τεκόντες ΘΧΟοΥρία 
Μαίίοαπα 173 (ΛΊἼΠΔΟΡ. ΞΌΡΡ]. 7, Ἔχ ειηβηά. Π), 50 υ]ρ 5] 5ρ6ς. οὔἹΐ. 29: 
καὶ κατέχοντες ΒΤ 320 ἤδη ΒΤ: ἤδη ἢ ἢ ΒΟΒΙΘΙΟΥΤΉ ΟΠ οΥ Π ἢ 
αὐτοὶ ΒΤ, ρῥτοβαν Θ΄. ῃ] δ᾽ θυτηδομθ, ἢ αὖ ΞΟΠ] ΡΘηυτη 6556 νἱάθ- 
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ἀτετῆλθον πρῳαίτερον τοῦ δέοντος, ἀτιελϑόντες δὲ τά τε 
λοιτεὰ ἐξήμβλωσαν διὰ πονηρὰν συνουσίαν καὶ τὰ ὑτί᾿ ἐμοῦ 
μαιευϑέντα χαχωῦς τρέφοντες ἀπώλεσαν, ψευδῆ καὶ εἴδωλα 
περὶ χλείονος ποιησάμενοι τοῦ ἀληϑοῦς, τελευτῶντες δ᾽ 

αὑτοῖς τε χαὶ τοῖς ἄλλοις ἔδοξαν ἀμαϑεῖς εἶναι. ὧν εἷς 
γέγονεν “ριστείδης ὃ ὃ “υσιμάχου καὶ ἄλλοι πάνυ πολλοί" 
οἷς, ὅταν πάλιν ἔλθωσι δεόμενοι τῆς ἐμῆς συνουσίας χαὶ 

ϑαυμαστὰ δρῶντες, ἐνίοις μὲν τὸ γιγνόμενόν μοι δαιμό- 
γιον ἀποχωλύει συνεῖναι, ἐνίοις δὲ ἐᾷ χαὶ πάλιν οὗτοι 
ἐπειδιδόασι. πάσχουσι δὲ δὴ οἱ ἐμοὶ συγγιγνόμενοι χαὶ 
τοῦτο ταὐτὸν ταῖς τιχτούσαις" ὠδίνουσι γὰρ καὶ ἀπορίας 
ἐμπέμπλανται γύχτας τε χαὶ ἡμέρας πολὺ μᾶλλον ἢ ἢ ᾿χεῖναι" 
ταύτην δὲ τὴν ὠδῖνα ἐγείρειν τὸ χαὶ ἀποσπταύειν ἣ ἐμὴ 
τἔχγη δύναται. χαὶ οὗτοι μὲν δὴ οὕτως. ἐνίοτε δέ, ὦ Θεαί- 
τητε, οἱ ἂν μοι μὴ δόξωσέ πὼς ἐγχύμονες εἶναι, γνοὺς 
ὅτι οὐδὲν ἐμιοῦ δέονται, σχάγυ εὐμενῶς προμνῶμαι χαί, 
σὺν ϑεῷ εἰπεῖν, σιάνυ ἱκανῶς τοπτάζω οἷς ἂν συγγενόμενοι 
ὄναιντο᾽ ὧν πολλοὺς μὲν δὴ ἐξέδωχα Προδίκῳ, πολλοὺς δὲ 
ἄλλοις σοφοῖς τε χαὶ ϑεσπεσίοις ἀνδράσι. ταῦτα δή σοι, 
ὦ ἄριστε, ἕγεχα τοῦδε ἐμήκχυνα, ὑποτιτεύων σε, ὥσπερ 
χαὶ αὐτὸς οἴει, ὠδίνειν τι κύοντα ἔνδον. προσφέρου 

151 

Β 

οὖν πρός μι ὡς πρὸς μαίας ὑὸν χκαὶ αὑτὸν μαιευτιχόν, ς 

χαὶ ἃ ἂν ἐρωτῶ προϑυμοῦ ὅγτως οἷός τ᾽ εἶ οὕτως ἄπο- 
χρίνασϑαι" καὶ ἐὰν ἄρα σχοπούμενός τε ὧν ἂν λέγῃς 
ἡγήσωμαι εἴδωλον καὶ μὴ «ἀληϑές, εἶτα ὑπεξαιρῶμαι χαὶ 

((. 874) 

ἀποβάλλω, μὴ ἀγρίαινξ ὥσπερ αἵ πρωτοτόχοι περὶ τὰ 
παιδία. πολλοὶ γὰρ ἤδη, ὠ ϑαυμάσιε, πρός μὲ οὕτω 
διετέϑησαν, ὥστε ἀτεχνῶς δάκνειν ἑτοῖμοι εἶναι, ἐπειδάν 
τινα λῆρον αὐτῶν ἀφαιρῶμαι, καὶ οὐκ οἴονταί μ᾽ εὐνοίᾳ 

το πάσχουσι --- τ4 δύναται Ἐπ5Ε 0. ῬΥδεραύ. Ἔνδηρ. 12, 45 (11 130 Πιη- 
ἀογ) [ 27 πολλοὶ --- τ4, 4 ϑέμις Ρ]αἴδτοῃ. αααεϑέ. Ρ]αΐοη. Ρ. 999 ἃ (Ὁ, 1 ἢ. 54 
Ὑνγείεη 8.) 

ἴαγ: αὐτοὶ ἢ Ἔχοθγρία Ναϊϊοαμα 173, ἢ αὐτοὶ ἢ ἩδυΞάδ 5ρ6ο. οΥἹΐ, 30, 
ἢ αὐτὸ Αϑί Υ 

ἡ οἷς 4: ος ΒΌΤ᾽ [ δεόμενοι Τ', 564 ὃ εχ ν ἔδοῖ Τ' 9 οὗτοι 
Τ: αὐτοὶ Β, οὗτοι αὐτοὶ Ἡ. Θομπ ας 12 ἢ κεῖναι ΤΙ: ἢ ἐκεῖναι Β 
14 ἐνίοτε ἘΠΕ: δᾶ ΔΊΔΔΟΡ. 5ΌΡΡΙ. 7, 6χ δπηθηά. Ὁ, ἐνέους Ἠ]ΓΒΟΠΙρ; 
17 σὺν Τ; οτη. Β, ξὺν Δα 6, νείιι5 Ὁ 19 ἄλλοις δϊ; ἄλλους ΒΤ 
20 ὑποπτεύω Τ, σοτγ. Τ' 21 κύοντα Β: κυοῦντα Τ' 25 ὑπεξαι- 
ρῶμαι ΒΕΚΚΟΙ: ᾿ὑπεξαίρωμαι ΒῚῚ 26 ἀποβάλλω Τ: ὑποβάλω Β| 
πρωτότοκοι Ἴ,, (ΟΥ̓. ἔ 27 ἤδη ΒΤ: δή ΡΙαίαγο 5 29 λῆρον 
αὐτῶν Β: λῆρον ΤΊ ἀφαιρῶμαι Βι: ἀφαίρωμαι Τ᾽ |, οἴονταί με ΡῬΙι- 
ἴδύσπι5 (μ᾽ ϑουρϑι): οἴονται ΒΤ 
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τοῦτο ποιεῖν, πόρρω ὄντες τοῦ εἰδέναι ὅτι οὐδεὶς ϑεὸς 
Ὁ δύσνους ἀνθρώποις, οὐδ᾽ ἐγὼ δυσνοίᾳ τοιοῦτον οὐδὲν (. 440) 

δρῶ, ἀλλά μοι ψεῦδός τε συγχωρῆσαι καὶ ἀληϑὲς ἀφανί- 
σαι οὐδαμῶς ϑέμις. πάλιν δὴ οὖν ἐξ ἀρχῆς, οὐ Θεαίτητε, 
ὃ τί ποτ᾽ ἐστὶν ἐπιστήμη, τιξιρῶ λέγειν" ὡς δ᾽ οὐχ οἷός 5 
τ εἶ, μηδέποτ᾽ εἴττῃς. ἐὰν γὰρ ϑεὸς ἐϑέλῃ καὶ ἀνδρίζῃ, 
οἷός τ ἔσει. 

ΘΕΑ͂Ι. ““λλὰ μέντοι, ὦ “Σώκρατες, σοῦ γε οὕτω παρα- 
κελευομένου αἰσχρὸν μὴ οὐ παντὶ τρόπῳ “προϑυμεῖσϑαι 

Ἑ ὃ τέ τις ἔχει λέγειν. δοχεῖ οὖν μοι ὃ ἐπιστάμενός τί τὸ 
αἰσϑάνεσϑαι τοῦτο ὃ ἐπίσταται, καὶ ὡς γε νυνὶ φαίνεται, 
οὐχ ἄλλο τί ἐστιν ἐπιστήμη ἢ αἴσϑησις. 

Σῷ, Εὖ γε χαὶ γενναίως, ὦ παῖ" χρὴ γὰρ οὕτως 
ἀποφαινόμενον λέγειν. ἀλλὰ φέρε δὴ αὐτὸ κοινῇ σχεψώ- 
μεϑα, γόνιμον ἢ ἀνεμιαῖον τυγχάνει ὄν. αἴσϑησις, φής, 15 
ἐπιστήμη; 

ΘΕΑΙ. δαί. 

Σῷ. ΧΚινδυνεύεις μέντοι λόγον οὗ φαῦλον εἰρηχέναι 
162 περὶ ἐπιστήμης, ἀλλ᾽ ὃν ἔλεγε καὶ Πρωταγόρας. τρόπον 

δέ τινα ἄλλον εἴρηκε τὰ αὐτὰ ταῦτα. φησὶ γάρ σπου 20 
πάντων χρημάτων μέτρον ἄνϑρωπον εἶναι, τῶν μὲν ὄντων, 
ὡς ἔστι, τῶν δὲ μὴ ὄντων, ὡς οὐκ ἔστιν. ἀνέγνωχας 
γάρ που; 

ΘΈΑΙ. Φνέγνωχα χαὶ πολλάκις. 
ΣΩ, Οὐχοῦν οὕτω πως λέγει, ὡς οἷα μὲν ἕκαστα ἐμοὶ 25 

φαίνεται, τοιαῦτα μὲν ἔστιν ἐμοί, οἷα δὲ σοί, τοιαῦτα δὲ 
αὖ σοί" ἄνϑρωτιος δὲ σύ τε κἀγώ; 

ΘΕΑΙ. “2ἔγει γὰρ οὖν οὕτως. 
Β οΣΩ. ᾿υπ χῶροι μέντοι σοφὸν ἄνδρα μὴ ληρεῖν" ἔπταχο- 

λουϑήσωμεν. οὖν αὐτῷ. ἀρ οὔκχ ἐνίοτε πνέοντος ἀνέμου 30 
τοῦ αὐτοῦ ὃ μὲν ἡμῶν ῥιγῷ, ὃ δ᾽ οὔ; καὶ ὃ μὲν ἠρέμα, 
ὁ δὲ σφόδρα; 

ΘΕΔΙ. Καὶ μάλα. 
ΣΏΩ. Πότερον οὖν τότε αὐτὸ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ τὸ πνεῦμα 

ψυχρὸν ἢ οὗ ψυχρὸν φήσομεν; ἢ πεισόμεϑα τῷ Πρωτα- 35 

γόρᾳ ὅτι τῷ μὲν διγῶντι ψυχρόν, τῷ δὲ μὴ οὔ; 

3 ἀλλά --- 4 ϑέμις ΟἸεπιοηβ ΑἸεχαηάγ, 5, 99 

ὃ σοῦ γε Τ, 564 δοσρῃηίιβ δ γ ἴῃ σγᾶ5. 9 αἰσχρὸν Τ' 564 ο ἴῃ 
ΤΆ 5. 11 ἐπίσταται 1", 584 στα ἴῃ Τᾶ5. Εἴ Ροδί στα Υζ85. 31 ῥιγοῖ 
ΒΤ αἱ 36 ῥιγοῦντι 34 ἑαυτοῦ ΨΙΠΑΟΌ. 51ΡΡ]. 7: ἑαυτὸ ΒΤ 
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ΘΕΑΙ. Ἔοικεν. 
ΣΩῷ. Οὐχοῦν καὶ φαίνεται οὕτως ἑχατέρῳ; 
ΘΕΑΙ. (Ναί. 

Σῶ. Τὸ δέ γε φαίνεται αἰσϑάνεταί ἐστιν; 
ΘΕΑΙ. ἼἜστιν γάρ. 
ΣΩ. Φαντασία ἄρα χαὶ αἴσϑησις ταὐτὸν ἔν τε ϑερμοῖς 

καὶ ττᾶσι τοῖς τοιούτοις. οἷα γ᾽ ἀρ αἰσϑάνεται ἕχαστος, 
τοιαῦτα ἑκάστῳ χαὶ κινδυνεύει εἶναι. 

ΘΕΑΙ. Ἔοικεν. 
Σῷ. 4ἴσϑησις ἄρα τοῦ ῦντος ἀεί ἔστιν χαὶ ἀψευδές 

[ὡς ἐπιστήμη οὐσα]. 
ΘΕΑΙ. Φαίνεται. 

Σῷ: “6 οὖν πρὸς “Χαρίτων πάσσοφός τις ἦν ὃ 
Πρωταγόρας, χαὶ τοῦτο ἡμῖν μὲν ἢνίξατο τῷ πολλῷ 
συρφετῷ, τοῖς δὲ μαϑηταῖς ἐν ἀπορρήτῳ τὴν ἀλήϑειαν 
ἔλεγεν; 

ΘΕΑΙ. Πῶς δή, ὦ Σώκρατες, τοῦτο λέγεις; 

Σῷ. Ἐγὼ ἐρῶ καὶ μάλ᾽ οὐ φαῦλον λόγον" ὡς ἄρα ἕν 
μὲν αὐτὸ χαϑ' αὑτὸ οὐδέν ἔστιν, οὐδ᾽ ἄν τι προσείποις 
ὀρϑῶς οὐδ᾽ ὁποιονοῦν τι, ἀλλ᾽, ἐὰν ὡς μέγα προσαγο- 
θεύῃς, χαὶ σμικρὸν, φανεῖται, καὶ ἐὰν βαρύ, κοῦφον, ξύμ- 
παντά τὲ οὕτως, ὡς μηδενὸς ὦ ὄντος ἑνὸς μήτε τινὸς μήτε 
ὁπιοιουοῦν" ἐχ δὲ δὴ φορᾶς τε καὶ κινήσεως καὶ χράσεως 
πρὸς ἄλληλα γίγνεται πάντα ἃ δή φαμεν εἶναι, οὐκ ὀρϑῶς 
προσαγορεύοντες" ἔστι μὲν γὰρ οὐδέποτ᾽ οὐδέν, ἀεὶ δὲ 
γίγνεται. καὶ περὶ τούτου πάντες ἑξῆς οἱ σοφοὶ πλὴν 
Παρμενίδου συμφερέσϑων, Πρωταγόρας τε καὶ Ἡράχλει- 
τος χαὶ ᾿Εμπεδοχλῆς, καὶ τῶν ποιητῶν οἱ ἄχροι τῆς ττοιή- 

18 ἐγὼ --- τ7, τ53 πάντα ϑ1ο". εοἷορ. 1, το, 9 23 ἐκ --- τό, ο γεγέσϑαι 
Ἐα56 Ὁ. Ῥγδερδύ. ενδηρ. τ4, 4(11| 2:8 Πιπάοσί) 

4 αἰσϑαάνεταί ΑΞϑί: αἰσϑάνεσθϑαί ΒΤ (φαίνεσϑαι δχ εγγθηά. Δρο- 
ΘσΥΔΡἨΔ) 7 οἷα γ᾽ ἄρ᾽ Βαάπατὴ Επίηγάσηῃ. ΧΧΙΝ: οἷα γὰρ ΒΤ, 
οἔ. 171ς δαποῖ,, οἷα --- εἶναι Ροϑβί ἀψευδ ἔς {γδηβροβαῖ Ε. Δ ΟΙΗ, Ναΐ 
“Ζω. οἷα ἀρ Βαάμιτῃ ΡΠΠ]ΟΙορ. ΧΧῚ 495 τοἀψευδὲς ὡς: ΒΤ: τε εν διὼς 
ὡς 6Χ Θπιοπά. Δρορτ. Ρ (ὡς ἀψευδῆς οὖσα ἐπιστήμη ἘΠ]. Βομτηϊας 
ΕἸἼΘΟΙΚοΙ5. [ΔῃγΡ. ΟΧΙ 479) [ ὡς ἐπιστήμη οὐσα ἀρφίονι Ε,. ΜΝ ΟΙΗ͂ 
21 ἐὰν βαρὺ Βί: βαρὺ Τ' 22 μηδὲ --- μηδὲ ὉΊσποη ΚΊΘΙης ΘΟ ἢ τ - 
ἴξῃ 207 26 ἑξῆς οἱ Τ, 564 ης 6Χ ξηξηᾷ., δίοραθραβ: ἐξαίσιοι Β, 
ἘΛΙΘΘΌΙ5 27 παρμενδίδου Β, οοτγ. Ὁ | συμφερέσϑων ΔΡοΡστΟΝ εἱ 
υἰ νΙάἀδίυγ Β, ξυμφερέσϑων ψίπ Δ0Ε, 21: συμφέρεσϑον ὈΤ, “ξυμφέρε- 
σϑον Ὁ Επδεθῖα5, ξυμφέρονται ΘΙΟΌΔΕΙΙ5 (Παρμενίδου ταὐτὰ λέγουσι" 
ξυμφέρεσϑον γὰρ Πρ ξδ ας Ἡράκλειτός τε καὶ Ἐμπεδοκλῆς Βαά- 
Βάτὰ Ἐπ ῃγάειη. ΧΧΥΝῚ) 

((. 87 Ὁ) 
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σεως ἑχατέρας, κωμῳδίας μὲν Ἐπίχαρμος, τραγῳδίας δὲ 
Ὅμηρος, ὃς εἰττὼν 

᾿Ὠχεαγνόν τε ϑεῶν γένεσιν χαὶ μητέρα Τηϑύν 
πάντα ξεἴρηχεν ἔχγονα ῥδοῆς τε καὶ χινήσεως" ἢ οὗ δοχεῖ 
τοῦτο λέγειν; 

ΘΕΔΙ. Ἔμοιγε. 
Σῷ. Τίς οὖν ἂν ἔτι πρός γε τοσοῦτον στρατόπεδον 

χαὶ στρατηγὸν Ὅμηρον δύναιτο ἀμφισβητήσας μὲ κατα- 
γέλαστος γενέσϑαι; 

ΘΕΑΙ. Οὐ ῥάδιον, ὦ Σώκχρατες. 
ΣΩ. Οὐ γάρ, ὦ Θεαίτητε. ἐπεὶ καὶ τάδε τῷ λόγῳ 

σημεῖα ἱκανά, ὅτι τὸ μὲν εἶναι [δοχοῦν] καὶ τὸ γίγνεσϑαι 
κίνησις παρέχει, τὸ δὲ μὴ εἶναι καὶ ἀττόλλυσθαι ἡσυχία" 
τὸ γὰρ ϑερμόν τε χαὶ πῦρ, ὃ δὴ καὶ τἄλλα γεννᾷ καὶ 
ἐπιτροτεεύει, αὐτὸ γεννᾶται ἐκ φορᾶς χαὶ τρίψεως" τούτω 
δὲ κινήσεις. ἢ οὐχ αὗται γενέσεις πυρός; 

ΘΕΑΙ. «“Ὅται μὲν οὖν. 
Σῶ, Καὶ μὴν τό γε τῶν ζῴων γένος ἔκ τῶν αὐτῶν 

τούτων φύεται. 
ΘΕΑΙ. Πῶς δ᾽ οὔ; 
ΣΩ. Τί δέ; ἡ τῶν σωμάτων ἕξις οὐχ ὑπὸ ἡσυχίας μὲν 

καὶ ἀργίας διόλλυται, ὑπὸ γυμνασίων δὲ καὶ κινήσεων 
ἐπὶ τὸ πολὺ σῴζεται; 

ΘΕΑΙ. Μαί. 
ΣΩ. Ἡ δ᾽ ἐν τῇ ψυχῇ ἕξις οὐχ ὑπὸ μαϑήσεως μὲν 

χαὶ μελέτης, κινησέοιν ὄντοιν, χτᾶταί τε μαϑήματα καὶ 
σῴζεται καὶ γίγνεται βελτίων, ὑπὸ δ᾽ ἡσυχίας, ἀμελετη- 
σίας τε χαὶ ἀἁμαϑίας οὔσης, οὔτε τι μανϑάνει ἅ τε ἂν 
μάϑῃ ἐπιλανϑάνεται; 

31], 14, 2ο1 | 21 ἡ --- 29 ἐπιλανϑάνεται 510}. ἤοτ!]ερ. 29, 97 

2 ὃς εἰπὼν ἨδφΙηαοτί: εἰπὼν ΒΊ, εἰπὼν γὰρ 6Χ ΕἸη6η4. ΔΡΟΡΤῸ.Ρ 
8 μὴ ΒΤ, Ἐπ ΘΘ ρας: μὴ οὐ ΨΊΠΑΟΡ. 500]. 7, 6Χ διηθηά. Δρορυ. Ρ, 
μὴ ὡς σοὔθχ Α 5ἴοβαβδι 12 δοκοῦν ἀοῖον!: ὁτιοῦν Βαάπδτχῃ Εἰι- 
τπγάθπη. ΧΧΝ (ο]πη δοκεῖ --- παρέχειν 50ΥΡ51 5066. ΟΥ̓. 31) 
15 τούτω Ὁ: τοῦτο ΒΌΤ, ϑίοραξριυ, ἴῃ τπᾶ τηδΥρ. δυϊκῶς Δα, νε- 
ἴὰ5 Ὁ, ἴῃ αἱΐεσα τοῦτο δὲ κίνησις Δα. τεσαη5. Ὁ 16 κινήσεις ΒΏ: 
κίνησις Τά, ἡ κίνησις ϑίορδειιβ (τούτω δὲ κινήση ΝΕ] κινήσει Β6ἸΚἸκ 61) 
18 τῶν ΤΡ: τὸ Β 21 δὲ ΒΤ; δαὲ Ὁ 23 ἐπὶ τὸ πολὺ τενοῖα Β, 
ΘιοΡάρι ἴῃ δοϊορὶϑ: ὡς ἐπὶ πολὺ Τ, 564 εἰς Ξρτγα νοΥϑ1η), ὡς ἐπὲ 
τὸ πολὺ Θίορδαιιβ ἴῃ Ἠουτ]θρΊο 26 κινησέοιν (κενήσεῳν) ὄντοιν 
Βαυζτηδηη οἵ. ΝΑΡΟΥ 35: κινήσεων ὄντων ΒΤ 50Π0]14, Βίοβραθριιβ ἰῃ 
ξο]ορβ, κενήσεων οὐσῶν ϑίοΡαδριι5 ἴῃ ΠοΥ]ΘΡῚΟ 

ΙΟ 

5 

20 

25 



154 ΘΕΑΙΤΉΗΤΟΣ. 11 

ΘΕΑΙ. Καὶ μάλα. ς 

Σῶ. Τὸ μὲν ἄρα ἀγαϑὸν χίνησις κατά τὲ ψυχὴν χαὶ 
χατὰ σῶμα, τὸ δὲ τοὐναντίον; 

ΘΕΑΙ. Ἔοικεν. 
5. ΣΩ. Ἔτι οὖν σοι λέγω νηνεμίας τε καὶ γαλήνας καὶ 
ὅσα τοιαῦτα, ὅτι αἱ μὲν ἡσυχίαι σήπουσι καὶ ἀπολλύασι, 
τὰ δ᾽ ἕτερα σῴζει; καὶ ἐπὶ τούτοις τὸν χολοφῶνα [ἀναγ- 
κάζω] προσβιβάξω, τὴν χρυσῆν σειρὰν ὡς οὐδὲν ἄλλο ἢ 
τὸν ἥλιον Ὅμηρος λέγει, χαὶ δηλοῖ ὅτι ἕως μὲν ἂν ἡ σπτερι- Ὁ 

10 φορὰ ῇ κινουμένη χαὶ ὃ ἥλιος, πάντα ἔστι καὶ σῴξεται (683. 
τὰ ἐν ϑεοῖς τε χαὶ ἀνϑρώποις, εἰ δὲ σταίη τοῦτο ὥσττερ 

δεϑέν, πάντα χρήματ᾽ ἂν διαφϑαρείη καὶ γένοιτ᾽ ἂν τὸ 
λεγόμενον ἄνω χάτω πάντα; 

ΘΕΑΙ. ἄλλ᾽ ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώχρατες, ταῦτα δηλοῦν, 
15. ἅστερ λέγεις. 

ΣΩ. Ὑπόλαβε τοίνυν, ὦ ἄριστε, οὑτωσί" χατὰ τὰ 
ὄμματα πρῶτον, ὃ δὴ χαλεῖς χρῶμα λευχόν, μὴ εἶναι 
αὐτὸ ἕτερόν τι ἔξω τῶν σῶν ὀμμάτων μηδ᾽ ἐν τοῖς ὄμμασι" 
μηδέ τιν αὐτῷ χώραν ἀποτάξῃης" ἤδη γὰρ ἂν εἴη τὲ 

20 δήπου ἐν τάξει χαὶ μένοι καὶ οὐκ ἂν ἕν γενέσει γίγνοιτο. 
ΘΕΑΙ. ἀλλὰ πῶς; 
Σῷ. Ὡπώμεϑα τῷ ἄρτι λόγῳ, μηδὲν αὐτὸ καϑ' αὑτὸ 

ἕν ὃν τιϑέντες" καὶ ἡμῖν οὕτω μέλαν τε καὶ λευχὸν καὶ 
ὁτιοῦν ἄλλο χρῶμα ἐκ τῆς προσβολῆς τῶν ὀμμάτων πρὸς 

25 τὴν προσήκουσαν φορὰν φανεῖται γεγενημένον, χαὶ ὃ δὴ 
ἕχαστον εἶναί φαμὲν χρῶμα, οὔτε τὸ προσβάλλον οὔτε 

(452) τὸ προσβαλλόμενον ἔσται, ἀλλὰ μεταξύ τι ἑκάστῳ ἴδιον 154 

γεγονός" ἢ σὺ διϊσχυρίσαί ἂν ὡς, οἷον σοὶ φαίνεται ἕχα- 
στον χρῶμα, τοιοῦτον χαὶ κυνὶ καὶ ὁτῳοῦν ζῴῳ; 

33. ΘΕΔΙ. Μὰ “ὦ οὐχ ἔγωγε. 
Σῷ, Τί δ᾽; ἄλλῳ ἀνϑρώπῳ ἄρ᾽ ὁμοῖον χαὶ σοὶ φαί- 

τό ὑπόλαβε --- τ8, το ἐγένετο 510". Εο]ο 5. 1, 42, 3 

2 κίνησις ἀ6] εν Η ΥβοΠΙρ 6 αἱ μὲν ἡσυχίαι ἀε]ανὶ ΗΙγβοπὶσ 
8 προσβιβάζω (ορεί τηπειηοϑβ.3 1 249: ἀναγκάζω προβιβάζων ΒΩ, 
ϑίορδευβ, ἀναγκάζω προσβιβάζων Τ, προσβιβάζων ἀναγκάζω 
Ἠδειιβάς 5Ρ6ς. οὔ. 33, ἀναγαγὼν προσβιβάξω ν6] ροίϊιι5 ἀγάγω, 
προσβιβάζων ὩΏΟΡτΡα δἄνοῖβ. 1 152, ἀνάγων προσβιβάζων ΒυΓΡῈΓ 
ἄς Τῃδδεί. 48 12 δεϑὲν ΤΌ: δοϑὲν Β, Βίορθαθδιβ 16 κατὰ τὰ 
ΤΡ: καὶ τὰ Β, ϑίοραβριιβ 20 δήπου 501051:;: ἄν που ΒΊ, ὃν που 
Ἡδεϊηδοτγί, που ( ἈΠΊΡΡΕΙ! Ι καὶ μένοι Βί, 564 αὲ δΧ Ἔπιθηά. Β (κεί- 
μενοι ἈΡΟΡΥ. ΜΝ): κείμενον αἵ νἰἀείυν, Τ, καὶ μένον Βίορβαβιι5 
26 ἕκαστον ΒΤ: ἑκάστοτε ΝΑΌΘΓΥ 43 
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γεται ὑτιοῦν; ἔχεις τοῦτο ἰσχυρῶς, ἢ πολὺ μᾶλλον, ὅτι 
οὐδὲ σοὶ αὐτῷ ταὐτὸν διὰ τὸ μηδέποτε ὁμοίως αὐτὸν 
σεαυτῷ ἔχειν; 

ΘΕΑΙ. Τοῦτο μᾶλλόν μοι δοχεῖ ἢ ἐχεῖνο. 
ΣΩ. Οὐχοῦν εἰ μὲν ὃ παραμετρούμεϑα Ἐ οὗ ἐφα- 

πτόμεϑα, μέγα ἢ λευχὸν ἢ ϑερμὸν ἣν, οὐκ ἂν ποτε ἄλλῳ 
προσπεσὸν ἄλλο ἂν ἐγεγόνειν, αὐτό γε μηδὲν μεταβάλλον" 
εἰ δὲ αὖ τὸ παραμετρούμενον ἢ ἐφαπτόμενον ἕχαστον ἣν 
τούτων, οὐχ ἂν αὖ ἄλλου προσελϑόντος ἢ τι παϑόντος 

αὐτὸ μηδὲν πταϑὸν ἄλλο ἂν ἐγένετο. ἐπεὶ νῦν γε, ὦ φίλε, 
ϑαυμαστά τὲ χαὶ γελοῖα εὐχερῶς πῶὼς ἀναγχαζόμεϑα 

λέγειν, ὡς φαίη ἂν Πρωταγόρας τε χαὶ πᾶς ὃ τὰ αὐτὰ 
ἐχείνῳ ἐπιχειρῶν λέγειν. 

ΘΕΑΙ. Πῶς δὴ χαὶ ποῖα λέγεις; 

Σῷ. Σμιχρὸν λαβὲ παράδειγμα, καὶ πάντα εἴσει ἃ 
βούλομαι. ἀστραγάλους γάρ που ἐξ ἂν μὲν τέτταρας 
αὐτοῖς προσενέγκῃς, πλείους φαμὲν εἶναι τῶν τεττάρων 
καὶ ἡμιολίους, ἐὰν δὲ δώδεχα, ἐλάττους χαὶ ἡμίσεις" καὶ 
οὐδὲ ἀνεχτὸν ἄλλως λέγειν" ἢ σὺ ἀνέξει; 

ΘΕΑΙ. Οὐχ ἔγωγε. 
ΣΟ οὖν; ἂν σε Πρωταγόρας ἔρηται ἢ τις ἄλλος" 

ὦ Θεαίτητε, ἔσϑ' ὅσπεως τι μεῖζον ἢ πλέον γίγνεται ἄλλως 
ἢ αὐξηϑέν; τί ἀποχρινεῖ; 

ΘΕΑΙ. Ἐὰν μέν, ὦ Σώκρατες, τὸ δοχοῦν σπιρρὸς τὴν 
Ὀ νῦν ἐρώτησιν ἀποχρίνωμαι, ὅτι οὐχ ἔστιν" ἐὰν δὲ πρὸς 

τὴν προτέραν, φυλάττων μὴ ἐναντία εἴπω, ὅτι ἔστιν. 
ΣΩ, Μὺ 78 νὴ τὴν Ἥραν, ὦ φίλε, καὶ ϑείως. ἀτάρ, 

ὡς ἔοικεν, ἐὰν ἀτιοχρίνῃ ὅτι ἔστιν, Εὐριπίδειόν τι ξυμβη- 
σεται" ἢ μὲν γὰρ γλῶττα ἀνέλεγχτος ἡμῖν ἔσται, ἡ δὲ 
φρὴν οὐκ ἀνέλεγχτος. 

ΘΕΑΙ. ληϑῆ. 
Σῶ. Οὐχοῦν εἰ μὲν δεινοὶ χαὶ σοφοὶ ἐγώ τε χαὶ σὺ 

ἦμεν, πάντα τὰ τῶν φρενῶν ἐξηταχότες, ἤδη ἂν τὸ λοιπὸν 
ἐχ περιουσίας ἀλλήλων ἀτπτοπειρώμενοι, συνελϑόντες 

28 Ἐπτὶρ. ΗἹΡροἱϊ. 6ογ ἡ γλῶσο᾽ ὀμώμοχ᾽, ἡ δὲ φρὴν ἀνώμοτος 

1 ὁτιοῦν; ῬΥΪΠ.ι15 ἸΠΘΓΡΌηΧΙς ΒΊΒΟΠΟΙ (αηΐθα, ὁτιοῦν,) 5 ὃ 
ΟΟΥ̓ΠΑΓΪτ5 βοῖορ. 23: ᾧ ΒΤ (ᾧ παραμετρούμεϑα ἤτου ἐφαπτόμεϑα 
Ῥειροῖβ {Π]πιδυϑαςῃ. 722) 6 ἄλλῳ Τ: ἀλλοββ 8 τὸ ἐφαπτόμενον 
Θιοθαειβ 28 εὐριπίδειόν ΤΡ: εὐριπίδιόν Β 29 ἡμῖν ρΡοβί ξυκμ- 
βήσεται {γαηϑροϑαῖέ ΝΑΟΥ͂ 43 
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σοφιστικῶς εἰς μάχην τοιαύτην, ἀλλήλων τοὺς λόγους 
τοῖς λόγοις ἐχρούομιεν" γῦν δὲ ἅτε ἰδιῶται πρῶτον βου- 
λησόμεϑα ϑεάσασϑαι αὐτὰ πρὸς αὑτά, τί ποτ᾽ ἐστὶν ἃ 

’ , ς »- 3 ὯΝ 2.02 

διανοούμεϑα, πότερον ἡμῖν ἀλλήλοις ξυμφωνεῖ ἢ οὐ 
δ »" 

ὁπωστιοῦν. 
7, ᾿ τς, τον 2 Ὁ , 

ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν ἔγωγε τοῦτ᾽ ἂν βουλοίμην. 
ι ᾿ πϑλρή “ 2 “ Σ᾽ »ὕ ὟΝ 

Σῶ. Καὶ μὴν ἐγώ. τὲ ὃ οὕτως ἔχει, ἃλλο τι ἢ 
, ΄, . , , 

ἠρέμα, ὡς πάνυ πολλὴν σχολὴν ἄγοντες, πάλιν ἐπανα- 
σχεψόμιεϑα, οὐ δυσχολαίνοντες, ἀλλὰ τῷ ὄντι ἡμᾶς αὖ- 
τοὺς ἐξετάζοντες, ἅττα ποτ᾽ ἐστὶ ταῦτα τὰ φάσματα ἐν 
ἡμῖν; ὧν πρῶτον ἐπισκοποῦντες φήσομεν, ὡς ἐγὼ οἶμαι, 
μηδέποτε μηδὲν ἂν μεῖζον μηδὲ ἔλαττον γενέσϑαι μήτε 

, ’ὔ - » “ 

ὄγχῳ μήτε ἀριϑμῷ, ἕως ἴσον εἴη αὐτὸ ἑαυτῷ. οὐχ οὕτως; 
ΘΕΑΙ. “ναί. » 

ΣΏ. “εύτερον δέ γε, ᾧ μήτε προστιϑοῖτο μήτε ἄφαι- 
θοῖτο, τοῦτο μήτε αὐξάνεσϑαί σοτὲ μήτε φϑένειν, ἀεὶ δὲ 
ἴσον εἶναι. 

ΘΕΑΙ. Κομιδῇ μὸν οὖν. 
, ΕΣ 2 

ΣΩ, Αρ᾽ οὖν οὐ καὶ τρίτον, ὃ μὴ πρότερον ἠν, ἀλλὰ 
ὕστερον τοῦτο εἶναι ἄνευ τοῦ γενέσθαι χαὶ γίγνεσϑαι 
ἀδύνατον; 

ΘΕΑΙ. “οχεῖ γε δή. 
ὌΨ 7, Ύ ς ἷ, 

Σῶ Ταῦτα δῆ, οἶμαι, ὁμολογήματα τρία μάχεται 
αὐτὰ αὑτοῖς ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ψυχῇ, ὅταν τὰ περὶ τῶν 
ἀστραγάλων λέγωμεν, ἢ ὅταν φῶμεν ἐμὲ τηλιχόνδε ( ὄντα, 
μήτε αὐξηϑέντα μήτε τοὐναντίον παϑόντα ἐν ἐμαυτῷ, 

- -»" , - , 3 [4 , 

σοῦ τοῦ νέου νῦν μὲν μείζω εἶναι, ὕστερον δὲ ἔλαττω, 
Ἁ ΝΥΝ χῷ ΑΝ τι , 9 ᾿ »- 2 ᾽ 

μηδὲν τοῦ ἐμοῦ ὀγχου ἀφαιρεϑέντος ἀλλὰ σοῦ αὐξηϑέντος. 
εἰμὴ γὰρ δὴ ὕστερον ὃ πρότερον οὐχ ἦ, οὐ γενόμενος" 
ἄνευ γὰρ τοῦ γίγνεσθαι γενέσϑαι ἀδύνατον, μηδὲν δὲ 
ἀττολλὺς τοῦ ὄγχου οὐκ ἂν ποτε ἐγιγνόμην ἐλάττων. καὶ 

, , ἰ΄ - 

ἄλλα δὲ μυρία ἐπὶ μυρίοις οὕτως ἔχει, εἴπτερ χαὶ ταῦτα 

3 αὐτὰ Β: αὐτὰ Τ' ἡ καὶ μὴν ἐγώ ΤὮ: καὶ μὴν ἔγωγε Β, 5684 
ἔγωγε ΕΧ Θη]6η4., καὶ μὴν καὶ ἐγώ Αϑῖ, καὶ κὴν καγωγε Ηἰγϑομρ 
19 ἀλλὰ ὕστερον, ΒίαρΠαπιιϑ: ὕστερον ἀλλὰ ΒΤ, ὁ πρόκλος τὸ ἀλλὰ 
παρέλκειν λέγει 1ῃ τηᾶῖρ. Ὀΐ, ἱπξεγραποι ποτα Ροβί ἀλλὰ ὕστερον 
ἀεϊενιε Ηεϊηάοτί, ἐογίαβϑα ἰγεῖθα ἠἐλλὰ καὶ γίγνεσθαι [Δ δτη 
Β]οβϑα πηΔΥΡΊηΙ δἀξοτρία ἀεἸεπάα ϑυπΐ 20 τοῦτο εἶ»"αἱ καὶ γεν ἐ- 
σϑαι ἄνευ τοῦ γίγνεσθαι ἀδύνατον Βαάπαπη Ετπῆγάσμῃι. ΧΧΝῚ 
22 δοκεῖ γε δή Τ: δοκεῖ γε δοκεῖ Β, 564 γε ἴῃ Γ5. 26 ἐν ἐμαυτῷ, 
ΔΡΟΡΥ. Ῥδυϊβίπυπι 1814, Μδανὶρ ἄνεισι. 3574 οἴ. ΤΙχτη. 3236: ἐν ἐνι- 
αὐτῷ ΒΊ, ἀοϊενι ΝΑΟΥ͂ 43 
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παραδεξόμεϑα. ἕπει γάρ που, ὦ Θεαίτητε" δοχεῖς γοῦν 
- 2 -" , 3. 

μοι οὐκ ἄπειρος τῶν τοιούτων εἶναι. 
ΘΕΑΙ. Καὶ νὴ τοὺς ϑεούς [γε], ὦ Σώχρατες, ὑπερ- 

φυῶς ὡς ϑαυμάζω τί ποτ᾽ ἐστὶ ταῦτα, χαὶ ἐνίοτε ὡς 
ἀληϑῶς βλέπων εἰς αὐτὰ σχοτοδιγιῶ. 

ΣΟ; Θεόδωρος γάρ, ὦ φίλε, φαίνεται οὐ χαχῶς το- 
πάζξειν σερὶ τῆς φύσεώς σου. μάλα γὰρ φιλοσόφου τοῦτο 
τὸ σπάϑος, τὸ ϑαυμάζειν" οὗ γὰρ ἄλλη ἀρχὴ φιλοσοφίας 
ἢ αὕτη, καὶ ἔοιχεν ὃ τὴν Ἴριν θαύμαντος ἔχγονον φήσας 
οὗ χαχῶς γενδαλογεῖν. ἀλλὰ πότερον μανϑάγεις ἤδη 
δὲ ὃ ταῦτα τοιαῦτ᾽ ἐστὶν ἐξ ὧν τὸν Πρωταγόραν φαμὲν 

(.8ρ8) λέγειν, ἢ οὔπω; 

Ἐ, 

150 

ΘΕΑΙ. πῶ “μοι δοχῶ. 
Σῦ. “Χάριν οὖν μοι εἴσει, ἐάν σοι ἀνδρός, μᾶλλον δὲ 

ἀνδρῶν ὀνομαστῶν τῆς διανοίας τὴν ἀλήϑειαν ἄποχε- 
χρυμμένην συνεξερευνήσωμαι αὑτῶν ἵ; 

ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὐχ εἴσομαι, καὶ πάνυ γὲ πολλήν; 
ΣΟ ἄϑρει δὴ περισχοπῶν, μή τις τῶν ἀμυήτων 

ἐπαχούῃ. εἰσὶν δὲ οὗτοι οἱ οὐδὲν ἄλλο οἰόμενοι εἶναι ἢ 
οὗ ἂν δύνωνται ἀπρὶξ τοῖν χεροῖν λαβέσϑαι, πράξεις δὲ 
χαὶ γενέσεις χαὶ πᾶν τὸ ἀόρατον οὐκ ἀποδεχόμενοι ὡς ἐν 
οὐσίας μέρει. 

ΘΡΑΙ. Καὶ μὲν δή, ὦ Σώχρατες, σχληρούς γε λέγεις 
χαὶ ἀντιτύπους ἀγϑρώπους. 

ΣΩ. Εἰσὶν γάρ, ὦ παῖ, μάλ᾽ εὖ ἄμουσοι:" ἀλλ᾽ οἵδε 
πολὺ κομψότεροι, ὧν μέλλω σοι τὰ μυστήρια λέγειν. 
ἀρχὴ δέ, ἐξ γ ἧς χαὶ ἃ νυνδὴ ἐλέγομεν χιάντα ἤρτηται, ἢ δε 
αὐτῶν, ὡς τὸ ττᾶν χίνησις [5] χαὶ ἄλλο παρὰ τοῦτο οὐδέν, 
τῆς δὲ κινήσεως δύο εἴδη, πλήϑει μὲν ἄττειρον ἑχάτερον, 

9 Ηεβιοά. {πεορ. 780 παῦρα δὲ Θαύμαντος ϑυγάτηρ πόδας ὠκέα Ἴρις 
ἀγγελίην πωλεῖται ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα ϑαλάσσης | τ ἄϑρει --- 22 μέρει (Ιε- 
Τ 6 η5 ΑἸεχαπάγ. βίγομη. 5, 33, Τῃεοάοσζεῖ. {πεύαρεαΐξ. Ρ. 30 δι ϑβἕ. 

1 ἕπει ἩἨεϊπαοτ: εἰπὲ Β᾽Γ  3.γε ΔΕ]θνὶ πον. ΘΟΠΊΠΊ. 19 Οἔ. 
(ορεΐ πον. Ἰβοῖ. 551 [ ὑπερφυῶς ὡς Β: ὑπερφυῶς Τ' οἴοιν Τ, 
564 ὦ ἴῃ Γ85. εἰ 5ιρτα ἐ γὰ5. ἰ ϑαύμαντος ΒΤ, 564 » ἴῃ τ45. Β Ἰϑαύ- 
ματος ΔΡΟΡΥ. Ν): ἀϑάμαντος ἴῃ ΤηΔΓΡ᾽. ΤΕΠ6Π5. Ὁ 16 αὐτῶν ΒΤ: 
ἀεἸενι Η!ΓΒΟΠΙρ,, αὐτὴν ΨΙΠ6Ο0. ΒΌΡΡΙ. 7, ζητῶν Ἠφητηάπη, ἐξ 
αὐτῶν ΒΑαΠδΙα Εὐτηγ ἄθπη. ΧΧΥῚ, ἀντ᾽ αὐτῶν Θομαθβατγί ΕἸδοεΐσ. 
ΙΔῃγΡ. ΟἹ κι, ἐών Μαάνὶρ δάνειβ. 1 ,374: αετιών Κυδυθηθῦ] 
19 ἐπακούῃ ΒΤ: ὑπακούῃ Ηεϊπάοτί | οἵ --- οἰόμενοι Τ, τοοθηβ Ὁ: 
οἵ --- οἴομαι Β 25 ἀλλ. οἷδε ΘΟΒΙΘΙΘστι ΒΟΥ: ἄλλοι δὲ ΒΤ 26 πολὺ 
Β: πολλοὶ Τ 27 δξ ἢΞ 5: ἘΞ ΠῚ 28 ἡ» ἀ6]6νὶ 
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δύναμιν δὲ τὸ μὲν ποιεῖν ἔχον, τὸ δὲ πάσχειν. ἐχ δὲ τῆς 
τούτων ὁμιλίας τὲ χαὶ τρίψεως πρὸς ἄλληλα γίγνεται 
ἔχγονα τιλήϑει μὲν ἄπειρα, δίδυμα δέ, τὸ μὲν αἰσϑητόν, Β 
τὸ δὲ αἴσϑησις, ἀεὶ συνεχτείτττουσα καὶ γεννωμένη μετὰ τοῦ 

5 αἰσϑητοῦ. αἱ μὲν οὖν αἰσϑήσεις τὰ τοιάδε ἡ ἡμῖν ἔχουσιν 
(1458) ὀνόματα, ὄψεις τε χαὶ ἀχοαὶ χαὶ ὀσφρήσεις χαὶ ψύξεις τε 

χαὶ χαύσεις χαὶ ἡδοναί γϑ8 ὁὺ χαὶ λῦπαι χαὶ ἐπιϑυμίαι 
χαὶ φόβοι χεχλημέναι χαὶ ἄλλαι, ἀπέραντοι μὲν αἱ ἀνώ- 
γυμοι, παμπληϑεῖς δὲ αἱ ὠνομασμέναι" τὸ δ᾽ αὐ αἰσϑητὸν 

10 γένος τούτων ἕχάσταις ὁμόγονον, ὄψεσι μὲν χρώματα 
παντοδαπαῖς τιαντοδαπά, ἀκοαῖς δὲ ὡσαύτως φωναί, καὶ ς 
ταῖς ἄλλαις αἰσϑήσεσι τὰ ἄλλα αἰσϑητὰ ξυγγενῆ γιγνό- 
μενα. τί δὴ οὖν ἡμῖν βούλεται οὗτος ὃ μῦϑος, ὦ Θεαίτητε, 
πρὸς τὰ πρότερα; ἄρα ἐγγοεῖς; 

15 ΘΕΑΙ. Οὐ πάνυ, ὦ Σώχρατες. 

ΣΩ, ᾿1λλ: ἄϑρει ἐάν πως ἀποτελεσϑῇ. βούλεται γὰρ 
δὴ λέγειν ὡς ταῦτα πάντα μέν, ὥσττιξρ λέγομεν, χινεῖται, 
τάχος δὲ χαὶ βραδυτὴς ἐ ἔνι τῇ κινήσει αὐτῶν. ὅσον μὸν 
οὺν βραδύ, ἐν τῷ αὑτῷ χαὶ πρὸς τὰ πλησιάζοντα τὴν 

20 χένησιν ἴσχει καὶ οὕτω δὴ γεννᾷ, τὰ δὲ γεννώμενα οὕτω Ὠ 
δὴ κακαὶ ϑάττω ἐστίν. φέρεται γὰρ χαὶ ἕν φορᾷ. αὐτῶν ἢ 
κένησις πέφυχεν. ἐχεειδὰν οὖν ὄμμα χαὶ ἄλλο τι τῶν ναι 
συμμέτρων πλησιάσαν γεννήσῃ τὴν λευχότητά τε χαὶ 
αἴσϑησιν αὐτῇ ξύμφυτον, ἃ οὐχ ἂν ποτε ἐγένετο ἑχατέρου 

2ς ἐχείνων πρὸς ἄλλο ἐλθόντος, τότε δὴ μεταξὺ φερομένων 
τῆς μὲν ὄψεως πρὸς τῶν ὀφϑαλμῶν, τῆς δὲ λευχότητος 
πρὸς τοῦ συναποτίχτοντος τὸ χρῶμα, ὃ μὲν ὀφϑαλμὸς Ἑ 
ἄρα ὄψεως ἔμτιλεως ἐγένετο χαὶ ὁρᾷ δὴ τότε χαὶ ἐγένετο 
οὔ τι ὄψις ἀλλ᾿ ὀφϑαλμὸς δρῶν, τὸ δὲ ξυγγεννῆσαν τὸ (( 890) 

3. χρῶμα λευχότητος περιξηλήσϑη χαὶ ἐγένετο οὐ λευχότης 

4 συνεκπίπτουσα ΒΤ; ξυνεκτίκτουσα Αϑῖ 6 ὀσφρήσεις καὶ 
γεύσεις καὶ ψύξεις Ηεϊηάοτῇ, αἱ οἴ. τ86 ἃ 7 καύσεις ΒΤ : ϑερμάν- 
σεις γρ.ῖ 10 ἑκάσταις ψίμαοΡ. ΒΌΡΡΙ. 7 εἴ εχ δβῃηθηά. δρορυ. Ρ: 
ἑκάστης ΒΤ | χρώματα παντοδαπαῖς Β: παντοδαπαῖς χρώματα Τ 
τ6 ἐάν πως, ἐπειδὰν Βυγροῦ ἄς ΤΠηδδεί. 48 17 πάντα μὲν Βῖ: 
πάντα Τ' 21 Ροβί οὕτω δὴ Ἰδοιιηδηη ᾿πα σαν]: οὕτω δὴ δῃηΐβ 
ϑάττω ἀε]εντι ῬεΙροῖβ {9πίογ5. 302, βοαδ ὕτερά ἐστιν" ὅσον δὲ αὖ 
ταχύ, πρὸς τὰ πόῤῥωἹθεν τὴν κίνησιν ἴσχει καὶ οὕτω γεννᾷ, τὰ δὲ 
γεννώμενα οὕτω δὴ ΒΌΡΡΙΘν ( ΟΥ̓Πατῖι5. ΘΟ]ΟΡ'. 23, ἢ “ταχὺ Ροϑβί 
βραδὺ Δαά. οἱ τὰ δὲ ὙΕΡΨ  μξ81' α σὕτω δὴ φέρεται" φορὰ γὰρ αὐτῶν ῇ 

κίνησις πέφυκεν 50Υ1ρ511 Αϑδὲ τούτῳ ΒΤ: τούτωνἱ 428 τότε 
Β, 584 ε [ἴῃ τ85. 29 ξυγγενῆσαν Τ' 
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αὖ ἀλλὰ λευχόν, εἴτε ξύλον εἴτε λίϑος εἴτε ὁτουοῦν ξυνέβη 
σχῆμα χρωσθῆνοι τῷ τοιούτῳ χρώματι. χαὶ τἄλλα δὴ 
οὕτω, σχληρὸν χαὶ ϑερμὸν χαὶ πάντα, τὸν αὐτὸν τρόπον 
ὑπολητιτέον, αὐτὸ μὲν καϑ' αὑτὸ μηδὲν εἶναι, ὃ δὴ χαὶ 
τότε ἐλέγομεν, ἐν δὲ τῇ πρὸς ἄλληλα ὁμιλίᾳ σιάντα 
γίγνεσϑαι χαὶ παντοῖα ἀπὸ τῆς κινήσεως, ἐπεὶ χαὶ τὸ 
ποιοῦν εἶναί τι χαὶ τὸ πάσχον αὖ ἐπὶ ἑνὸς γοῆσαι, ὥς 
φασιν, οὐχ εἶναι παγίως. οὔτε γὰρ σποιοῦν ἐστί τι, πρὶν 
ἂν τῷ πάσχοντι συνέλϑῃ, οὔτε πάσχον, πρὶν ἂν τῷ ποι- 
οὔντι" τὸ τέ τινι συνελθὸν χαὶ ποιοῦν ἄλλῳ αὐ σπροσττε- 
σὸν πτάσχον ἀνεφάνη. ὥστε ἐξ ἁτιάντων τούτων, ὅπτερ ἐξ 
ἀρχῆς ἐλέγομεν, οὐδὲν εἶναι ἕν αὐτὸ χαϑ'᾽ αὑτό, ἀλλά τινι 
ἀεὶ γίγνεσθαι, τὸ δ᾽ εἶναι πανταχόϑεν ἐξαιρετέον, οὐχ 
ὅτι ἡμεῖς πολλὰ χαὶ ἄρτι ἠναγχάσμεϑα ὑπτιὸ συνηϑείας 
χαὶ ἀγεπιστημοσύνης χρῆσϑαι αὐτῷ. τὸ δ᾽ οὐ δεῖ, ὡς ὃ 
τῶν σοφῶν λόγος, οὔτε τι συγχωρεῖν οὔτε τοῦτο οὔτε 
τόδε οὐτ᾽ ἐχεῖνο οὔτε ἄλλο οὐδὲν ὄνομα ὃ τι ἂν ἱστῇ, 
ἀλλὰ κατὰ φύσιν φϑέγγεσϑαι γιγνόμενα καὶ ποιούμενα 
χαὶ ἀπολλύμενα καὶ ἀλλοιούμενα" ὡς ἐάν τί τις στήσῃ τῷ 
λόγῳ, εὐέλεγντος ὃ τοῦτο ποιῶν. δεῖ δὲ χαὶ χατὰ μέρος 
οὕτω λέγειν χαὶ περὶ τεολλῶν ἁϑροισϑέντων, ᾧ δὴ ἀϑροί- 
σματι ἄνϑρωττόν τὲ τίϑενται χαὶ λίϑον χαὶ ξῷόν τὲ χαὶ 
ἕχαστον εἶδος. ταῦτα δή, ὦ Θεαίτητε, ἀρ᾽ ἡδέα δοχεῖ σοι 
εἶναι, καὶ γεύοιο ἂν αὐτῶν ὡς ἀρεσχόντων; 

ΘΕΑΙ. Οὐχ οἶδα ἔγωγε, ὦ Σώχρατες" χαὶ γὰρ οὐδὲ 

1 ὁτουοῦν --- σχῆμα 5οΥἸρ51: ὅτουν οὐ» --- χρῶμα ΒΤ,, ὁτουοῦν --- 
χρῆμια Τυτγίσεη565, ὁτιοῦν --- χρῆμα ΘΧ ΕΙΠ6η4. ΔΡΟΡΥ. ῬΑΙΙΘΙΠΠ1Ὶ 
1811, (ΟΥ̓Δ 15 εοΐορ. 24, ὁτιοῦν διιοίογα ἩδΙπαοῦῆο Ἠεττηδηη, 
ὁτῳοῦτ (ΔΙΩΡΌΘ]] (ὁτιοῦν --- χρῶματι χρωσϑῆναι τῷ τοιούτῳ ΑΞΒ1) 
4 ὑποληπτέον Β, 5εα ν εχ δπ]θηα. (ὑποληπτέον 1); ΔΡΟΡΥ. Ν᾽) 
7 αὖ ΒΟΓΙ͂ΡΒΙ: αὐτῶν ΒΊ, αὖ τι ( ΟΥ̓ΠΑΓΙΠ5 ΘΟΙΟΡ. 24 ὃ ἐστί τι Β, 
ἔστι τι ἴ: ἐστι ἘΓτῚ] πρὶν ἂν τῷ -- πρὶν ἂν τῷ ΤΌ: πρὶν αὖ τῷ --- 
πρὶ» ἂν τῷ ΒΝ, πρὶν ἂν τῳ -- πρὶν ἄν τῷ τὰ ΘΟμμ ας ερί σὲ δα 
Ταυτῖς. 17 11 ἀνεφάνη Β: ἂν ἐφάνη ἜΣΟΙΤΟ 16 τοῦτο 50Ὑ]- 

Ῥ51: του οὐτ᾽ ἐμοῦ Β, του οὔτε μου Τ, σοῦ οὔτε ἐμοῦ Ἡ!ΥΞΟΠΙρ, 
τοῦτ᾽ εἶναι Μαάνὶρ' δάνογϑβ. 1 374 20 εὐέλεγκτος Β, 564 εγ 6Χ 
Ει6η4. (εὐέλεκτος Τ)) | καὶ κατὰ Βί: κατὰ Τ 22 καὶ ὭΣ τε καὶὲ 
ἕκαστον εἶδος ΒΌΓΡΕΓ ἂς ΤἸπμραρί. 49: καὶ ἕκαστον ζῷόν τε καὶ 
εἶδος ΒΤ, καὶ ζῶον, ἕκαστόν τε καὶ εἶδος νοὶ ζῶον καϑ' ἕκαστόν τε 
καὶ κατ᾽ ᾿εἶδος ΘΟΒΙ ΘΙ ΕΥΤΠΔΟΠΘΥ, καὶ ζῶον καὶ ἕκαστον εἶδος Αϑῖ, 
καϑ' ἕκαστόν τε καὶ κατ᾽ εἶδος ΒίδΠθαυπη, καὶ ἕκαστοτ' ξοῦδην καὶ 
εἶδος ν6] ανϑρώπου τε τίϑευται καὶ λίϑου καὶ ἑκάστου ζώου 
εἶδος ϑιοϊηπατγί ΕἸη]6Ιῖ, 209 24 ὡς ἀρεσκόντων ἘΒῖ: ἀρεσκόν- 
των Τ' 
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περὶ σοῦ δύναμαι κατανοῆσαι, πότερα δοχοῦντά σοι 
λέγεις αὐτὰ ἢ ἐμοῦ ἀποπειρᾷ. 

ΣῈ τἰΟὐ μνημονξύεις, ὠ φίλε, ὅτι ἐγὼ μὲν οὔτ᾽ οἶδα 

οὔτε ποιοῦμαι τῶν τοιούτων οὐδὲν ἐμόν, ἀλλ᾽ εἰμὶ αὐτῶν 
ἄγονος, σὲ δὲ μαιεύομαι χαὶ τούτου ἕνεχα ἔπᾷδω τὲ χαὶ 
παρατίϑημι ἑχάστων τῶν σοφῶν ἀπογεύσασϑαι, ἕως ἂν 
εἰς φῶς τὸ σὸν δόγμα συνεξαγάγω" ἐξαχϑέντος δὲ τότ᾽ 
γδὴη σκέψομαι εἴτε ἀνεμιαῖον εἴτε γόνιμον ἀναφανήσεται, 
ἀλλὰ ϑαρρῶν χαὶ καρτερῶν. εὖ χαὶ ἀνδρείως ἀποχρίνου 
ἃ ἂν φαίνηταί σοι τεερὶ ὧν ἂν ἐρωτῶ. 

ΘΕΑΙ. ρώτα δύ. 
ΣΩ, “1έγε τοίνυν πάλιν, εἴ σοι ἀρέσχει τὸ μή τι 

εἶναι ἀλλὰ γίγνεσθαι ἀεὶ [ἀγαϑὸν χαὶ χαλὸν] καὶ πάντα 
ἃ ἄρτι διῇμεν. 

ΘΕΑΙ. Ἅ1λλ᾽ ἔμοιγε, ἐπειδὴ σοῦ ἀκούω οὕτω διεξιόντος, 
ϑαυμασίως φαίνεται ὡς ἔχειν λόγον καὶ ὑπτολητττέον ἥττερ 
διελήλυϑας. 

Σῷ. Μὴ τοίνυν ἀπολίπωμεν ὅσον ἐλλεῖχεον αὐτοῦ. 
λείπεται δὲ ξδνυπνίων τε πέρι καὶ νόσων, τῶν τὲ ἄλλων 
χαὶ μανίας, ὅσα τὲ παραχούξιν Ὁ παρορᾶν ἢ τι ἄλλο 
παραισϑάνεσϑαι λέγεται. οἶσϑα γάρ που ὅτι ἐν πᾶσι 
τούτοις ὁμολογουμένως ἐλέγχεσϑαι δοχεῖ ὃν ἄρτι διῇμεν 
λόγον, ὡς παντὸς͵ μᾶλλον ἡμῖν ψευδεῖς αἰσϑήσεις ἐν αὐτοῖς 
γιγνομένας, χαὶ πολλοῦ δεῖν τὰ φαινόμενα ἑχάστῳ ταῦτα 
χαὶ εἶναι, ἀλλὰ πᾶν τοὐναντίον οὐδὲν ὧν φαίνεται εἶναι. 

ΘΕΑΙ. Αληϑέστατα λέγεις, ὦ Σώχρατες. 
ΣῸ Τίς δὴ οὖν, ὦ παῖ, λείπεται λόγος τῷ τῆν 

αἴσϑησιν. ἐπειστήμην τιϑεμένῳ καὶ τὰ φαινόμενα ἑχάστῳ 
ταῦτα χαὶ εἶναι τούτῳ ᾧ φαίνεται; 

ΘΕΑΙ. Ῥγὼ μέν, ὦ Σώχρατες, ὀχνῶ εἰπεῖν ὅτι οὐχ 

ἔχω τί λέγω, διότι μοι νυνδὴ ἐπέπληξας εἰπόντι αὐτό. 
ἐπεεὶ ὡς ἀληϑῶς γε οὐκ ἂν δυναίμην ἀμφισβητῆσαι, ὡς οἵ 
μαινόμενοι ἢ οἵ ὀνειρώττοντες οὐ ψευδῇ δοξάζουσιν, ὅταν 

τ8 μὴ --- 29 φαίνεται 510. Θοἷορ. τ, 42, 4 

Ι πότερα ΒΤ: πότερον 6 ἀπογεύσασϑαι Β: ἅπογεύεσθϑαι Τ' 
13 ἀγαϑὸν καὶ καλὸν Δαἀαυθιίανι!ε ἩρδρΙηάοτγ τό ϑαυμασίως κᾳ 
φαίνεται (ουτη δοσοπίῃ εἴ 5ρί γιῖα ἸΘϊ 5 ΡΓα Ταβα ΓΑ 11) Τὸ ἔχει» Τ᾽, 
568 ν ΞΌργα νϑύϑβιτη ἥπερ ΔΡΟΡΥ. Ν᾿ εἱ [ουΐαββε Β 24 δεῖν ἩεΙη- 
ἀοτί: δεῖ ΒΤ 25 ὧν Τί, τεσεῃ5 Ὁ: ὃν Β 33 οἱ ὀνειρώττοντες Β: 
ὀνειρώττοντες Τ' 

(Ε οο8) 
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οἱ μὲν ϑεοὶ αὐτῶν οἴωνται εἶναι, οἱ δὲ πτηνοί τε καὶ ὡς 
σιετόμεγοι ἐν τῷ ὕπνῳ διανοῶνται. 

Σῷ, Ζρ᾽ οὖν οὐδὲ τὸ τοιόνδε ἀμφισβήτημα ἐννοεῖς 
περὶ αὐτῶν, μάλιστα δὲ περὶ τοῦ ὄναρ τὲ καὶ ὕπαρ; 

ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον; 5 
ΣΩ. Ὃ πολλάχις σὲ οἶμαι ἀχηχοέναι ἐρωτώντων τί 

ἂν τις ἔχοι τεχμήριον ἀποδεῖξαι, εἴ τις ἔροιτο νῦν οὕτως 
ἐν τῷ παρόντι, πότερον χαϑεύδομεν χαὶ πάντα ἃ διανο- 
ούμεϑα ὀνειρώττομεν, ἢ ἐγρηγόραμέν τε καὶ ὕπαρ ἀλλή- 
λοις διαλεγόμεϑα. 10 

ΘΕΑΙ. Καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, ἄπορόν γε ὅτῳ χρεὼν 

ἐπιδεῖξαι τεχμηρίῳ. πάντα γὰρ ὥσπερ ἀντίστροφα, τὰ 
αὐτὰ τιαραχολουϑεῖ. ἅ τε γὰρ νυνὶ διειλέγμεϑα, οὐδὲν 
χωλύει καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ δοχεῖν ἀλλήλοις διαλέγεσθαι" χαὶ 
ὅταν δὴ ὄναρ ἄττα δοχῶμεν διηγεῖσθαι, ἄτοπος ἢ 15 
ὁμοιότης τούτων ἐκείνοις. 

ΣΟ; Ὁρᾷς οὖν ὅτι τό γε ἀμφισβητῆσαι οὐ χαλεπόν, 
ὅτε καὶ πότερόν ἐστιν ὕσταρ ἢ ὄναρ ἀμφισβητεῖται. καὶ δὴ (( 468) 
ἴσου ὄντος τοῦ χρόνου ὃν καϑεύδομεν ᾧ ἐγρηγόραμεν, ἐν 
ἑχατέρῳ διαμάχεται ἡμῶν ἡ ψυχὴ τὰ ἀεὶ πταρόντα δόγματα 2ο 
παντὸς μᾶλλον εἶναι ἀληϑῆ, ὥστε ἴσον μὲν χρόνον τάδε 
φαμὲν ὄντα εἶναι, ἴσον δὲ ἐχεῖνα, καὶ ὁμοίως ἐφ᾽ ἑχατέ- 
ροις διϊσχυριξόμεϑα. 

ΘΕΔΙ. Παντάπασι μὲν οὖν 

ΣΩ, Οὐχοῦν χαὶ περὶ νόσων τὲ χαὶ μανιῶν ὃ αὐτὸς 25 

λόγος, γελὴν τοῦ χρόνου, ὅτι οὐχὶ ἴσος; 
ΘΕΑΙ. Ὀρϑῶς. 

Σῶ, Τ7ί οὖν; πλήϑει χρόνου καὶ ὀλιγότητι τὸ ἀληϑὲς 
ὁρισϑήσεται; 

ΘΕΑΙ. 7ελοῖον μεντἂν εἴη πολλαχῇ. 30 
ΣΩ. ἀλλά τι ἄλλο ἔχεις σαφὲς ἐνδείξασθαι, ὁποῖα 

τούτων τῶν δοξασμάτων ἀληϑῆ; 
ΘΕΑΔΙ. Οὗ μοι δοχῶ. 
ΣΩ. μοῦ τοίνυν ἄχουε οἷα περὶ αὐτῶν ἂν λέγοιεν οἱ 

1 αὐτῶν ϑεοὶ ἩϊγΞΟΠὶρ 7 τις ἔχοι Βῖ: τις Τ 1 χρεὼν 
ἩιυΠ]βοἢ οἱ, Γ6ρ.1 187,7 ΟΥΑΙυ]. 66, 12: χρόνῳ χρὴ Β, χρὴ Τ, χρώμε- 
γον χρῇ ΟἿ ΠῚ 5ΟΥΡ51 5Ρ6ες. ΟΥ̓, 13 13 νυνδὴ διειλέγμεϑα (ορεῖ 
ΤΩΏΘΙΉΟ5. ΙΧ 364 14 ἐν τῷ ὕπνῳ ΒΤ: ἐν τῷ ἐνυπνίέῳ ἴ, ἐν ὕπνῳ 
᾿ ἐλ 10) 4075] 1ς ἄττα Ἠεϊπάοτί: ὀνείρατα ΒΤ Ϊ διηγεῖσϑαν ΒΤ: δια- 
λέγεσθαι ΗἸγβομρ δά ογρ. τό 31 ἀλλά τε Ἠρϊπάογῇ (αλλὰ τὶ 
ΑἸαΙη8): ἀλλὰ τί ΒΤ 



σι 

10 

15 

20 

25 

30 

159 ΘΕΒΑΙΤΗΤΟΣ. 20 

τὰ ἂεὶ δοχοῦντα ὁριζόμενοι τῷ δοχοῦντι εἶναι ἀληϑῆ. (908) 

λέγουσι δέ, ὡς ἐγὼ οἶμαι, οὕτως ἐρωτῶντες" ὠ Θεαίτητε, 
ὃ ἂν ἕτερον. ῃ παντάπασιν, μή π΄ τινὰ δύναμιν τὴν αὐτὴν 
ἕξει τῷ ἑτέρῳ; χαὶ μὴ ὑπολάβωμεν τῇ μὲν ταὐτὸν εἶναι 
ὃ ἐρωτῶμεν, τῇ δὲ ὃ ἕτερον, ἀλλ ὅλως ὃ ἕτερον. 

ΘΕΑΙ. Αἰδύνατον τοίνυν ταὐτόν τι ἔχειν ἢ ἐν δυνάμει 
ἢ ἐν ἄλλῳ ὅτῳοῦν, ὃ ἂν ἢ κομιδῇ ἕ ἕτερον. 

Σ, ἄρ οὖν οὐ χαὶ ἀνόμοιον ἀναγχαῖον τὸ τοιοῦτον 

ὁμολογεῖν; 
ΘΕΑΙ. Ἔμοιγε δοχεῖ. 

2 2} , ς -. ’ὔ ΒΡ) 

ν ΣΩ. Ἐὶ ἄρα τι “συμβαίνει ὁμοῖον τῷ γίγνεσϑαι ) 
ἀνόμοιον, εἴτε ἑαυτῷ εἴτε ἄλλῳ, ομοιούμενον μὲν ταῦτον 
φήσομεν γίγνεσϑαι, ἀνομοιούμενον δὲ ἕτερον; 

ΘΕΑΙ. ἤἤναγχκη. 
ΣΩ. Οὐχοῦν πρόσϑεν ἐλέγομεν ὡς πολλὰ μὲν εἴη τὰ 

ποιοῦντα χαὶ ἄπειρα, ὡσαύτως δέ γε τὰ ττάσχοντα; 
ΘΕΔΙ. Μναί. 
ΣΩ. Καὶ μὴν ὅτε γε ἄλλο ἄλλῳ συμμιγνύμενον καὶ 

ἄλλῳ οὐ ταὐτὰ ἀλλ᾽ ἕτερα γεννήσει; 
ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ; “Ἱέγωμεν δὴ ἐμέ τε χαὶ σὲ χαὶ τὰλλ᾽ ἤδη χατὰ 

τὸν αὐτὸν λόγον, Σωχράτη ὑγιαίνοντα χαὶ Σωχράτη αὖ 

ἀσϑενοῦντα. πότερον ὁμοῖον τοῦτ᾽ ἐχείνῳ ἢ ἀνόμοιον 

φήσομεν; 
ΘΕΑΙ. ἄρα τὸν ἀσϑενοῦντα Σωχράτη, ὅλον τοῦτο 

λέγεις ὅλῳ ἐχείνῳ, τῷ ὑγιαίνοντι Σωχράτει; 
Σῶ. Δάλλιστα ὑπέλαβες" αὐτὸ τοῦτο λέγω. 
ΘΕΑΙ. ἀνόμοιον δή που. 
Σῷ. Καὶ ἕτερον ἄρα οὕτως ὥστπτερ ἀνόμοιον; 
ΘΕΑΙ. ἄνάγχη. 
ΣΩ, Καὶ χαϑεύδοντα δή, καὶ πάντα ἃ νυνδὴ διήλ- 

ϑομεν, ὡσαύτως φήσεις; 

5 οὐκ’ ἀλλ᾽ ὅλως ἕτερον Τοδεοίείο, ἀδύνατον --- ἕτερον ϑοογαίὶ 
εἰριῖέ, ἕατὰ ΤἼδδδίείιτη τοϑροηάθηΐθπι ἀδύνατον ἔεοῖ: Ηδυβάα 
5Ρ6-. οὐἶι. 25 6 ἀδύνατον τοίνυν φήσομεν 50Υ1ρ511 εἴ νεῦρα 
ΘΟΟΓΔΕ {ΠἸὈπ1|, τατη ΤἼθαθίθι! ΠΟ ς ΓΘ Θροηϑιπ ἀδύνατον νῈ] πάνυ 
μὲν οὖν Ἰηβογιῖς Αϑὶ 7 ὃ ἂν ἨΙΥΒΟΠΙΡ: ὅταν ΒΥ, ὅτε ἂν ΟΡ ΥΘ 6 
δἄνεουϑβ. 152 16 τὰ πάσχοντα ΒΤ: καὶ τὰ πάσχοντα ἵ 31 κα- 
ϑεύδοντα δὴ ΤΌ: καϑεύδοντι δὴ Β, καϑεύδοντα δὴ καὶ ἐγρηγορότα 
ΕἸοίηυ5, καϑεύδοντα δὴ ἐγρηγορότε (ἌΤΩΡΒΕΙ] νυνδὴ διήλθομεν 
Ηεϊηαοτί: νῦν διήλϑομεν ΒΤ 32 φήσεις Βί: φήσομεν Τ 

159 

Β 



206 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 160 

ΘΕΑΙ. Ἔγωγε. 
ΣΩ, ὭἭχαστον δὴ τῶν πεφυχότων τι ποιεῖν ἄλλο τι, 

ὅταν μὲν λάβῃ ὑγιαίνοντα Σωχράτῃ, ὡς ἑτέρῳ μοι χρήσεται, 
ὁταν δὲ ἀσϑενοῦντα, ὡς ἑτέρῳ; 

ΘΕΑΙ. Τί δ᾽ οὐ μέλλει; 
ΣΩ. Καὶ ἕτερα δὴ ἐφ᾽ ἑκατέρου γεγγήσομεν ἐγώ τε ὁ 

πάσχων χαὶ ἐχεῖνο τὸ ποιοῦν; 
ΘΕΑΙ. Τί μὴν; 

Σῷ. Ὅταν δὴ οἶνον πίνω ὑγιαίνων, ἡδύς μοι φαίνεται 
χαὶ γλυχύς; 

ΘΕΑΙ. “ναί. 

ΣΩ.. γέννησε γὰρ δὴ ἐχ τῶν προωμολογημένων τό 

19) τὲ σοιοῦν χαὶ τὸ πάσχον γλυκύτητά τε χαὶ αἴσϑησιν, 
ἅμα φερόμενα ἀμφότερα, καὶ ἡ μὲν αἴσϑησις πρὸς τοῦ 
πάσχοντος οὔσα αἰσϑανομένην τὴν γλῶτταν ἀπειργάσατο, 
ἢ δὲ γλυχύτης πρὸς τοῦ οἴνου γερὴ αὐτὸν φερομένη 
γλυκὺν τὸν οἶνον τῇ ὑγιαινούσῃ γλώττῃ ἐποίησεν καὶ εἶναι 
χαὶ φαίνεσϑαι. 

ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν τὰ πρότερα ἡμῖν οὕτως ὡὧμο- 
λόγητο. 

Σῷ. Ὅταν δὲ ἀσϑενοῦντα, ἄλλο τι πρῶτον μὲν τῇ 
ἀληϑείᾳ οὐ τὸν αὐτὸν ἔλαβεν; ἀνομοίῳ γὰρ δὴ προσῆλϑε. 

ΘΕΑΙ. Μιαί. 
Ε ΣΘΩ. “τέρα δὴ αὖ ἐγεννησάτην ὃ τε τοιοῦτος Σωχράτης 

χαὶ ἢ τοῦ οἴνου πόσις, περὶ μὲν τὴν γλῶτταν αἴσϑησιν 
πικρότητος, περὶ δὲ τὸν οἶνον γιγνομένην χαὶ φερομένην 

([οχ8) πειχρότητα, καὶ τὸν μὲν οὐ πιχρότητα ἀλλὰ πιχρόν, ἐμὲ 
δὲ οὐκ αἴσϑησιν ἀλλ᾽ αἰσθανόμενον; 

ΘΕΑΙ. Κομιδῇ μὲν οὖν. 
ΣΩῷ. Οὔχουν ἐγώ τε οὐδὲν ἄλλο ποτὲ γενήσομαι οὕτως 

αἰσϑανόμενος" τοῦ γὰρ ἄλλου ἄλλη αἴσϑησις καὶ ἀλλοῖον 
1600 καὶ ἄλλον ποιεῖ τὸν αἰσϑανόμενον" οὐτ᾽ ἐχεῖνο τὸ πιοιοῦν 

ἐμὲ μύπον ἄλλῳ συνελϑὸν ταὐτὸν γεννῆσαν τοιοῦτον 
γένηται" ἀττὸ γὰρ ἄλλου ἄλλο γεννῆσαν ἀλλοῖον γενήσεται. 

ΘΕΑΙ. Ἔστι ταῦτα. 

26 πικρότητος ἀε]ενὶς Η!ΓΖΕ] ἀκα Ῥοηΐ5 39 20 οὔκουν Βαϑ51- 
Ιεθηβὶβ 1: οὐκοὺν ΒΤ, οὐκοῦν Ὁ | γενήσοιαι ΤΌ; γεννήσομιαι Β 
32 καὶ ἄλλον ποιεῖ τὸν αἰσϑανόμενον ΨΊΠΔΟΡ. 50ρρΡ]. 7: καὶ ἄλλον 
ποιεῖ τὸ αἰσϑανόμενον Β, καὶ ἄλλο ποιεῖ τὸν» αἰοϑανόμενον Τ, καὶ 
καὶ ἀλλον ἀδ]ενῖί εἰ τὸ αἰσθανόμενον βορϑιί Ἡοηδηη 
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ΣΩ Οὐδὲ ἊΝ 32) ς ἂν, “-“ 32 »- ,ὔ, ς - 

Σῷ. Οὐδὲ μὴν ἔγωγε ἐμαυτῷ τοιοῦτος, ἐχεῖνό τε ἑαυτῷ 
» ’ὔ 

τοιοῦτον γενήσεται. 
ΘΕΑΙ. Οὐ γὰρ οὗν. 
ΣΩ, ἄνάγχη δέ γε ἐμέ τὸ τινὸς γίγνεσϑαι, ὅταν 

αἰσϑανόμενος γίγνωμαι" αἰσθανόμενον γάρ, μηδενὸς δὲ 
αἰσϑανόμενον ἀδύνατον γίγνεσθαι" ἐχεῖνό τε τινὶ γίγνε- 

. ’ ξϑ! , 
σϑαι, ὅταν γλυχὺ ἢ πιιχρὸν ἢ τι τοιοῦτον γίγνηται" γλυχὺ 
γάρ, μηδενὶ δὲ γλυχὺ ἀδύνατον γενέσϑαι. 

ΘΕΔΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. 
,ὔ ’ ἘΥ »-»" 9 

ΣΩ, “Δείπεται δύ, οἶμαι, ἡμῖν ἀλλήλοις, εἴτ᾽ ἐσμέν, 
εἶναι, εἴτε γιγνόμεϑα, γίγνεσθαι, ἐπείπερ ἡμῶν ἡ ἀνάγχη 

λ ᾿ΙΜΡΗΝ - , - Χ 2 δ - 2 32.992 
τὴν οὐσίαν συνδεῖ μέν, συνδεῖ δὲ οὐδενὶ τῶν ἄλλων, οὐδ 
ΕΝ για 2 τ 3 ΄, Ν , , “ 

αὖ ἡμῖν αὑτοῖς. ἀλλήλοις δὴ λείπεται συνδεδέσϑαι, στε 
εἴτε τις εἶναί τι ὀνομάζει, τινὶ εἶναι ἢ τινὸς ἢ πρός τι 
ῥητέον αὐτῷ, εἴτε γίγνεσϑαι, ,»γίγνεσϑαι". αὐτὸ δὲ ἐφ᾽ 
αὑτοῦ τι ἢ ὃν ἢ γιγνόμενον οὔτε αὐτῷ λεχτέον οὐτ᾽ ἄλλου 
λέγοντος ἀπτοδεχτέον, ὡς ὃ λόγος ὃν διεληλύϑαμεν σημαίνει. 

ΘΕΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν, ὦ Σώχρατες. 
2 - “ ν᾿ Ὁ δον - 2 7.2 Ν 2 

ΣΩ. Οὐχοῦν ὁτὲ δὴ τὸ ἐμὲ ποιοῦν ἔμοί ἔστιν χαὶ οὐκ 
2! 2 λ Χ 2 ’ὔ 2 - 3 9 37 

ἄλλῳ, ἐγὼ χαὶ αἰσϑάνομαι αὐτοῦ, ἀλλος δ᾽ οὐ 
»-» Ὗ ’ 

ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 
Σώ. ““ληϑὴς ἄρα ἐμοὶ ἡ ἐμὴ αἴσϑησις" τῆς γὰρ ἐμῆς 

οὐσίας ἀεί ἐστιν" καὶ ἐγὼ κριτὴς κατὰ τὸν Πρωταγόραν 
τῶν τε ὄντων ἐμοί, ὡς ἔστι, καὶ τῶν μὴ ὄντων, ὡς οὐκ 
ἔστιν. 

ΘΕΑΙ. Ἄοιχε. 
- ὉΝ 53 3 Χ ὉΧ . . , "πὸ 

ΣΩῶ. Πῶς ἂν οὖν ἀψευδὴς ὧν καὶ μὴ πταίων τῇ δια- 
, νΝ ’ ὃᾺ 2 

γοίᾳ περὶ τὰ ὄντα ἢ γιγνόμενα οὐκ ἐπιστήμων ἂν εἴην 
ς 2 ΄ 

ων7ίερ αἰσϑητῆς; 
ΘΕΔΙ. Οὐδαμῶς ὅπως οὗ. 

᾽ν» 237 3 Ω 2 ᾽ὔ 9 

ΣΩῶ, Παγχάλως ἄρα σοι εἴρηται οτιε ξττιστημὴ οὐκ 

ἄλλο τί ἐστιν ἢ αἴσϑησις, καὶ εἰς ταὐτὸν συμτπτέπτωχεν, 
χατὰ μὲν Ὅμηρον χαὶ Ἡράκλειτον χαὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον 
φῦλον οἷον ῥεύματα κινεῖσθαι τὰ πάντα, κατὰ δὲ Πρω- 

1 ἐγώ τ᾽ ἐμαυτῷ ἩϊΥ5ΟΠΙρΡ 4 τε δαά. Τ: οὔ Β 8 γενέσθαι ΒΤ: 
γίγνεσθαι ΨΊΠΔΟΡ. 5ΌΡΡΙ. 7, αἱ οὗ. 148 1 γίγνεσθαι, γίγνεσϑαι 
ΕΥΕΙ ααδαϑβί. Ρσγοίαρ. 84: γίγνεσθαι ΒΤ 16 οὔτ᾽ ἄλλου λέγοντος 
ἀποδεκτέον οτη. Β1), 844. θά 1η ἀποδεκτέον Τὶ: ἀπολεκτέον Β 
27 ἂν οὖν Β: οὖν ἂν Ὥ 320 ὅπως οὔ Τ: ὅπως οὖν Β, ὁπωσοῦν Ὁ, 
ὅπως οὖν ἰ 332 μὲν Τ᾽, 564 μι ἴῃ 785. 
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ταγόραν τὸν σοφώτατον πάντων χρημάτων ἄνϑρωπον 
Ξ , ,ὔ Ω , 

Ἑ μέτρον εἶναι, χατὰ δὲ Θεαίτητον τούτων οὕτως ἐχόντων 
͵ ΕΣ ΄ 3 , 

αἴσϑησιν ἐπιστήμην γίγνεσϑαι. ἢ γαρ, ὦ Θεαίτητε; 
φῶιιεν τοῦτο σὸν μὲν εἶναι οἷον νεογενὲς παιδίον, ἐμὸν 

, Ἁ -Ό 

δὲ μαίευμα; ἢ πῶς λέγεις; 5 
Ω 3 ΄ 3 ΄ 

ΘΕΛΙ. Ουτως ἄνάγχη, ὦ Σωχρατες. 
-» ᾿ , ς » δ Ἀν. 3 ’ 

Σῷ. Τοῦτο μὲν δή, ὡς ἔοικεν, μόλις ποτὲ ἐγεννήσα- 
[42 , , Ν , 

μεν, ὃ τι δή ποτε τυγχάνει ὃν. μετὰ δὲ τὸν τόχον τὰ (460) 
2 ͵ - ς 2 »-ΌΟΌ ὔ -Ό-Ο 

ἀμφιδρόμια αὐτοῦ ὡς ἀληϑῶς ἐν χύχλῳ περιϑρεχτέον τῷ 
, , ς - 2 , Ρλ -» 

λόγῳ, σχοπουμένους μὴ λάϑῃ ἡμᾶς οὐχ ἄξιον ὃν τροφῆς τὸ 
Ν , ᾿Ὶ ὙΜΕΤ 6 Θ᾿ 

161 τὸ γιγνόμενον, ἀλλὰ ἀνεμιαῖόν τε χαὶ ψεῦδος. ἢ σὺ οἴει 
- λ 2 , ΡΒ 

(910) γάντως δεῖν τό γε σὸν τρέφειν χαὶ μὴ ἀποτιϑέναι, ἢ καὶ 
2 ᾿ ’ ς - ,ὔ - ἀνέξει ἐλεγχόμιενον ὁρῶν, καὶ οὐ σφόδρα χαλεττανεῖς, ἐὰν 
τις σοῦ ὡς πρωτοτόχου αὐτὸ ὑφαιρῆ; 

2 “ ἘῚ ’ 2 “- 
ΘΕΟ. ἡνέξεται, ὦ Σώχρατες, Θεαίτητος" οὐδαμῶς τὸ 

Ν ) η 2 . . - ὃ. μὰν Ύ 5 2 Ω 
γὰρ δύσχολος. ἀλλὰ πρὸς ϑεῶν εἰπέ, ἡ αὖ οὐχ οὕτως 
ἔχει; 

, Φρνς ος 9 - 5 
ΣΩ. Φιλόλογος γ᾽ εἰ ἀτεχνῶς καὶ χρηστός, ὦ Θεόδωρε, 

[42 , ΄, ᾿ ἘΥ " , 

ὁτι μοι οἴει λόγων τινὰ εἶναι ϑύλαχον χαὶ ῥᾳδίως ἐξε-- 
’ Ὁ ς 35 [4 - Χ , 

λόντα ἐρεῖν ὡς οὐχ αὖ ἔχει οὕτω ταῦτα" τὸ δὲ γιγνόμενον 20 
2 ἊΝ [6] 2 Α -Ὁ ,ὔ , - 

Β οὐχ ἐννοεῖς, ὅτι οὐδεὶς τῶν λόγων ἐξέρχεται τταρ᾽ ἐμοῦ 
7 2 ἌΠΟ ΝᾺ λ ΦΦῪ ᾿ ’ ΒῚ λ Ἁ 29 οχ 

ἀλλ ἀεὶ παρὰ τοῦ ἑμοὶ προσδιαλεγομένου, ἐγω δὲ οὐδὲν 
,ὕ ,ὕ Ν , Ω ΄ 2 , 

ἐπίσταμαι ττλέον ττλὴν βραχέος, ὅσον λόγον παρ᾽ ἑτέρου 
᾿- ἐξ 2 ᾿ Ἂν: κν 

σοφοῦ λαβεῖν χαὶ ἀποδέξασϑαι μετρίως. χαὶ νῦν τοῦτο 
Ἂ - ᾿ - 

παρὰ τοῦδε πειράσομαι, οὔ τι αὐτὸς εἰπεῖν. 25 
Ἁ ΦΥ͂ ᾽ὔ ,ὔ 

ΘΕΟ. Σὺ χάλλιον, ὦ Σώχρατες, λέγεις" χαὶ ποίει 
[42 

οὕτως. 

ΣΩ, Οἶσϑ᾽ οὖν, ὦ Θεόδωρε, ὃ ϑαυμάζω τοῦ ἑταίρου 
σου Πρωταγύρου; 

ς ΘΕΌ. Τὸ ποῖον; 30 

ΣΩῷ, Τὰ μὲν ἀλλα μοι πάνυ ἡδέως εἴρηχεν, ὡς τὸ 

7 τοῦτο --- το λόγῳ εἰγτα. πιαρπιιπι 5. ν. ἀμφιδρόμια 

Ι τὸν σο᾽ψώτατον ΒΤ: τὸν σοφὸν ΝΑ ΘΓ 44,4 οἴ.26,6, 8 δή ποτε 
ΒΊ, εἰγτη. τηαρΏμτη : δή ποτε καὶ ἃ | ὃν Β, 564 5ΈΡΓα νΘΥΒΌΤΩ Γ85. 
11 τὸ γεν θμενο» 6Χ ΘΙΠ6Π64. Δρορύ. Η 14 τις σοῦ Ὁ: τις σου Τὶ, 
τισ συ αἱ νἱἀδείιγΥ Β τό ἡ (ἢ Ὀ) αὖ οὐχ οὕτως ἔχει Β, εἴ εἰ εἰ ἢ αὖ 
οὕτως ἔχει ἴῃ τααῖρ. δα 4. Ἀ, εἰ αὐ οὕτως ἔχει Τ 18 φιλόλογος Τ: 
φιλολόγο: Β 19 μοι -- εἶναι ΒΘ. ΠΡ ύτη: με --- εἶναι ΒΤ, με -- ἔχειν 
(οβεῖ τηηθηγοβ.3 11 249 20 οὐκ αὖ ΒΤ; αὖ οὐκ ἩΊΓΒΟΠΙΡ, αὖ ἀδαϑ 
ἴῃ δαἀϊιίοης τηϊηοσα Τυγσβηϑὶ (οὐκ ἂν ἔχοι ΔΡΟΡΥ. ΡαγϑΙ ΠΤ 1812) 
25 οὔτι ΤΌ: ὅτι Β : 
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δοχοῦν ἑκάστῳ τοῦτο καὶ ἔστιν" τὴν δ᾽ ἀρχὴν τοῦ λόγου 
τεϑαύμαχα, ὅτι οὐχ εἶπεν ἀρχόμενος τῆς ἀληϑείας, ὅτι 
πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ὑς ἢ κυνοχέφαλος ἢ τι 
ἄλλο ἀτοπώτερον τῶν ἐχόντων αἴσϑησιν, ἵνα μεγαλο- 
σερεττῶς χαὶ πάνυ καταφρονητικῶς γρξατο ἡμῖν λέγειν, 
ἐνδειχνύμενος ὃ ὅτι ἡμεῖς μὲν αὐτὸν ὥσπερ ϑεὸν ἐϑαυμάζο- 
μὲν ἐπὶ σοφίᾳ, ὃ δ᾽ ἄρα ἐτύγχανεν ὧν εἰς φρόνησιν οὐδὲν 
βελτίων [βατράχου] γυρίνου, μὴ ὅτι ἄλλου του ἀνϑρώπων. 
ἢ χεῦς λέγομεν, ὠ Θεόδωρε; εἰ γὰρ ὃΥ ἑἕχάστῳ ἁληϑὲς 
ἔσται ὃ ἂν δὲ αἰσϑήσεως δοξάζη, χαὶ μήτε τὸ ἄλλου 
σάϑος ἄλλος βέλτιον διαχρινεῖ, μήτε τὴν δόξαν χυριώτερος 
2} 2 , ἐ “ Νὺ πε ἀπ νν ὧν , 
ἔσται ἐπισχέψασϑαι ἕτερος τὴν ἑτέρου, ὄρϑὴ ἢ ψευδής, 
ἀλλ᾿ ὁ πολλάκις εἴρηται, αὐτὸς τὰ αὑτοῦ ἕχαστος μόνος 

δοξάσει, ταῦτα δὲ τιᾶάντα ὀρϑὰ καὶ ἀληϑῆ, τί δὴ ποτε, ὦ 
ἑταῖρε, Πρωταγόρας μὲν σοφός, στε χαὶ ἄλλων διδάσχα- 

λος ἀξιοῦσϑαι δικαίως μετὰ μεγάλων μισϑῶν, ἡαεῖς δὲ 
ἀμαϑέστεροί τὲ χαὶ φοιτητέον ἡεεῖν ,» σιαρ᾽ ἐχεῖνον, 
μέτρῳ ὄντι αὐτῷ ἑἕχάστῳ τῆς αὑτοῦ σοφίας; ταῦτα πῶς 
μὴ φῶμεν δημούμενον λέγειν τὸν Πρωταγόραν; τὸ δὲ δὴ 
ἐμόν τὸ καὶ τῆς ἐμῆς τέχνης τῆς μαιευτιχῆς σιγῶ, ὅσον 
γέλωτα ὀφλισκάνομεν᾽ οἶμαι δὲ χαὶ ξύμπασα ἣ τοῦ δια- 
λέγεσϑαι πραγματεία. τὸ γὰρ ἐπισχοτιεῖν χαὶ ἐλέγχειν 
τὰς ἀλλήλων φαντασίας τὲ χαὶ δόξας, ὀρϑὰς ἑχάστου 
οὔσας, οὐ μαχρὰ μὲν χαὶ διωλύγιος φλυαρία, εἰ ἀληϑὴς 
ἡ ἀλήϑεια Πρωταγόρου, ἀλλὰ μὴ παίζουσα ἐκ τοῦ ἀδύτου 
τῆς βίβλου ἐφϑέγξατο; 

ΘΕΟ. 9 Σώχρατες, φίλος ἁγήρ, ὥσπερ σὺ νυνδὴ 

εἶπες. οὐχ ἂν οὖν δεξαίμην. δὲ ἐμοῦ ὁμολογοῦντος ἐλέγχε- 
σϑαι Πρωταγόραν, οὐδ᾽ αὐ σοὶ παρὰ δόξαν ἀντιτείνειν. 
τὸν οὖν Θεαίτητον πάλιν λαβέ" πάντως χαὶ γυνδὴ μάλ᾽ 
ἐμμελῶς σοι ἐφαίνετο ὑπταχούειν. 

Σῷ. ἄρα χἂν εἰς “αχεδαίμονα ἐλϑών, ὦ Θεόδωρε, 

8 βατράχου ἀεφ]ενι ΜΔ] ΚΟ μδοσ οἵ. (οραεῖ τηηδηηοβ. ΙΧ 352 
9 λέγομεν Ὁ: λέγωμεν ΒῚ τι διακρινεῖ ΨΊΠΔΟΡ. 21: διακρίνῃ ΒΤ, 
564 ῃ εχ δῃηθπα. ΒΒ 13 μόνος Β: μόνον τά τί Τὶ τι Β [ ποτε 
ΒΤ: τότε Βυγρογ ἀς ΤΠδδοί. 49 15 σοφὸς ἡν ἨφΙΠαοΤΙ ἢ ὥστε 
157 κ 17 ἦν ἀε]ονῖς Βυγρον ἂς ΤΒθδοί. 49 18 αὐτοῦ Β, 
ΕΧ δηεηά. Τὶ: αὐτοῦ Τ 20 τῆς μιαιευτικῆς ἀεξίονιῖ ΝΑΟῚ ο5. 
ΠΣ δ, 22 πραγματεία ΤΡ: πραγματία Β | ἐπισκοπεῖν καὶ ἐλέγχειν 
Β: ἐπισκοπεῖν καὶ ἐπιχειρεῖν ἐλέγχειν Τ᾽ φτοῦ ΒΤ: του ΝΑ! Γ 44 
27 ἁνήρ ΒΕΚΚεοΥ; ἀνὴρ ΒΊ, ὁ ἀνήρ Ἡρφϊπάοτῇ 
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Β πρὸς τὰς παλαίστρας ἀξιοῖς ἂν ἄλλους ϑεώμενος γυμνούς, 
ἐνίους φαύλους, αὐτὸς μὴ ἀντετειιδειχνύναι τὸ εἶδος τταρα- 
ποδυόμενος; 

ΘΕΟ. ἄλλὰ τί μὴν δοχεῖς, εἴσεξρ μέλλοιέν μοι ἐπι- 
τρέψειν χαὶ πείσεσϑαι; ὥσπερ νῦν οἰμιαι ὑμᾶς 1 σεξίσειν 
ἐμὲ μὲν ἐᾶν ϑεᾶσϑαι χαὶ μὴ ἕλχειν πρὸς τὸ γυμνάσιον 
σχληρὸν ἤδη ὄντα, τῷ δὲ δὴ νεωτέρῳ τε χαὶ ὑγροτέρῳ 
ὄντι προσπαλαίεν. 

ΣΩ. 41λ} εἰ οὕτως, ὦ Θεόδωρε, σοὶ φίλον, οὐδ᾽ ἐμοὶ 
ἐχϑρόν, “φασὶν οἱ παροιμιαζόμενοι. πάλιν δὴ οὖν ἐπὶ 
τὸν σοφὸν Θεαίτητον ἰτέον. λέγε δή, ὠ Θεαίτητε, σχιρῶτον 
μὲν ἃ γυνδὴ διύλϑομεν, ἄρα οὐ συνθαυμάξεις εἰ ἐξαίφνης 
οὕτως ἀναφανήσει μηδὲν «χείρων εἰς σοφίαν ὁτουοῦν 
ἀνϑρώπων ἢ καὶ ψεῶν; ἢ) ὑττόν τι οἴει τὸ Πρωταγόρειον 
μέτρον εἰς ϑεοὺς ἢ εἰς ΓΥΎΤΈΕΥΝ λέγεσϑαι; 

ΘΕΑΙ. Μὰ 4 οὐκ ἔγωγε" χαὶ ὅπερ γε ἐρωτᾷς, πάνυ 
ϑαυμάζω. ἡνίχα γὰρ διῇμεν ὃ ὃν τρόπον λέγοιεν τὸ δοχοῦν 
ἑχάστῳ τοῦτο χαὶ εἶναι τῷ δοχοῦντι, σεάγυ μοι εὖ ἐφαί- 
γδτο λέγεσϑαι" γῦν δὲ τοὐναντίον τάχα μδταπέτστωχεν. 

ΣΩ. Μέος γὰρ εἶ, ὠ φίλε παῖ" τῆς οὖν δημηγορίας 

ὀξέως ὑπαχούεις χαὶ πείϑει. πρὸς γὰρ ταῦτα ἐρεῖ Πρω- 
ταγόρας Τ᾿ τις ἄλλος ὑπὲρ αὐτοῦ" ὦ γενναῖοι τταῖδές τε χαὶ 
γέροντες, δημηγορεῖτε, συγχαϑεζόμενοι, ϑεούς τε εἰς τὸ 
μέσον ἄγοντες, οὺς ἐγὼ ἔχ τὲ τοῦ λέγειν χαὶ τοῦ γράφειν 
περὶ αὐτῶν, ὡς εἰσὶν ἢ ὡς οὐχ εἰσίν, ἐξαιρῶ, χαὶ ἃ οἵ 
χπιολλοὶ ἂν ἀποδέχοιντο ἀκούοντες, λέγετε ταῦτα, ὡς δει-- 
γὸν εἰ μηδὲν διοίσει εἰς σοφίαν ἕχαστος τῶν ἀνϑρώτπων 
βοσχήματος ὁτουοῦν" ἀτιόδειξιν δὲ χαὶ ἀνάγχην οὐδ᾽ ἥντι- 
γοῦν λέγετε, ἀλλὰ τῷ εἰχότι χρῆσϑε, ᾧ εἰ ἐϑέλοι Θεόδωρος 
ἢ ἄλλος τις τῶν «)γεω μετρῶν χρώμενος γεωμετρεῖν, ἄξιος 
οὐδ᾽ ἑνὸς μόνου ἂν εἴη. σχοτιεῖτε οὖν σύ τε καὶ Θεόδωρος 

25 Ῥῖορ. Τιλοσί. ο, 51 περὶ μὲν ϑεῶν οὐκ ἔχω εἰδέναι οὔϑ᾽ ὡς εἰσὶν 
οὔϑ᾽ ὡς οὐκ εἰσίν. πολλὰ γὰρ τὰ κωλύοντα εἰδέναι, ἥ τε ἀδηλότης χαὶ 
βοαχὺς ὧν ὃ βίος τοῦ ἀνθρώπου 

Ι γυμνούς, ἐν οἷς ἐνίους Ἀϊ656 ΖεΙίΘΟγ. ἔ. ἃ. (Υπληδβίδ]ν. 
ΧΝῚΠ 255 6 ϑεᾶσϑαι Β: ϑεάσασϑαι Τ' 14 πρωταγόρειον ΤῸ: 
πρωταγόριον Β 19 τάχα Β: ταχὺ Τ 20 τῆς οὐν δημηγορίας 
ΒΤ: ταῖς οὖν δημηγοοίαις ἩΕΥΓΊΔΠΠ 24 ἄγοντες ΤΊ λέγοντες Β, 
Ρτορανῖ ὙΝΊΠΟἸΚοΙμηδηη δὰ Ἐπιῃγάεπ. 2936 20, 20 25 περὶ 
αὐτῶν --- οὐκ εἰσίν ἀ6]Θνὶ ΘΠ Ραῦμῃ | ἐξαιρῶ ἩεοϊηΔοτί, οἴ. 13; τ: 
ἐξαίρω ΒΤ 21 οὐδ᾽ ἑνὸς μόνου 5ς0Πο]αβία;: οὐδενὸς μόνου ΒΊ, 
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εἰ ἀποδέξεσϑε πιιϑανολογίᾳ τε χαὶ εἰχόσι τιερὶ τηλικούτων 
λεγομένους λόγους. 

ΘΕΑΙ. ἀλλ᾽ οὐ δίκαιον, ὦ Σώκρατες, οὔτε σὺ οὔτε ἂν 
ἡμεῖς φαῖμεν. 

Σῷ. ἄλλῃ δὴ σχεπτέον, ὡς ἔοικεν, ὡς ὃ τε σὸς χαὶ ὃ 
Θεοδώρου λόγος. 

ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν ἄλλῃ. 
» Α » 2 2} 3 Υ 2 ΄ 

ΟΣΩ, Τὴ δε δὴ σχκοπιῦμεν, εἰ ἄρα ἕστὶν ἐπιστήμη τὲ 
χαὶ αἴσϑησις ταὐτὸν ἢ ἕτερον. εἰς γὰρ τοῦτό που πᾶς ὃ 
λόγος ἡμῖν ἔτεινεν, χαὶ τούτου χάριν τὰ πολλὰ καὶ ἄτοπα 
ταῦτα ἐχινήσαμεν. οὐ γάρ; 

ΘΕΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. 
Σε. Ἦ οὖν ὁμολογήσομεν, ἃ τῷ ὅρᾶν αἰσϑανόμεϑα 

ἢ τῷ ἀκούειν, πιάντα ταῦτα ἅμα χαὶ ἐπίστασϑαι; οἷον τῶν 
βαρβάρων πρὶν μαϑεῖν τὴν φωνὴν πότερον οὐ φήσομεν 
ἀχούειν, ὅταν φϑέγγωνται, ἢ ἀκούειν τε καὶ ἐπίστασϑαι 
ὰ λέγουσιν; χαὶ αὐ γράμματα μὴ ἐπιστάμενοι, βλέποντες 
εἰς αὐτὰ τιότερον οὐχ δρᾶν ἢ ἐπίστασϑαι, εἴπερ δρῶμεν, 
δειϊσχυριούμεϑα; 

ΘΕΑΙ. αὐτό γε, ὦ Σώχρατες, τοῦτο αὐτῶν, ὅπερ 
ὁρῶμέν τε χαὶ ἀκούομεν, ἐπίστασϑαι φήσομεν" τῶν μὲν 
γὰρ τὸ σχῆμα καὶ τὸ χρῶμα δρᾶν τε χαὶ ἐπίστασϑαι, τῶν 
δὲ τὴν ὀξύτητα χαὶ βαρύτητα ἀχούειν τε ἅμα καὶ εἰδέναι" 
ἃ δὲ οἵ τε γραμματισταὶ περὶ αὑτῶν χαὶ οἱ ἑἕρμηνῆς 
διδάσχουσιν, οὔτε αἰσϑάνεσθϑαι τῷ δρᾶν τὶ ἀκούειν οὔτε 
ἐπίστασϑαι. 

Σῷ. ἄριστά γ᾽, ὦ Θεαίτητε, καὶ οὐκ ἄξιόν σοι πρὸς 
ταῦτα ἀμφισβητῆσαι, ἵνα καὶ αὐξάνῃ. ἀλλ ὅρα δὴ καὶ 
τόδε ἄλλο τιροσιόν, χαὶ σχότιξι πῇ αὐτὸ διωσόμεϑα. 

ΘΕΔΙ. Τὸ ποῖον δή; 
Σῷ. Τὸ τοιόνδε" εἴ τις ἔροιτο, ἀρα δυνατόν, ὅτου 

οὐδὲ μόνου ΒΕΚΚ. ἀπροοάοί. 1 413, 8, οὐδ᾽ ἑνὸς λόγου ΒοηϊίΖ 5Ρ|6}]. 
οαί. 25, οὐδὲ Μάνου ΝΑΌΘΕΓ 45, δ ΤΣ μνοῦ Μααν!ρ. δάνοῖϑβ. 1 374 

1 πιϑανολογίᾳ ἘΝ εἴ υἱ νιάφτυγ Β: πιϑανολογίαις ΕΧ δΠ]6Πά. ΒῚ] 
τηλικούτων Τ: τούτων Β 3 αλλ: οὐ ΒΤ: αλλ᾽ ὅτι Αϑβί (αλλ οὐ 
δίκαιον --- οὔτε σε οὔτε ἂν ἡιᾶς Ἠδιβάθ 5Ρ6ς. ΟΥ̓. 36) 5 ἄλλῃ δὴ 
ΒΒ: ἀλλ ἠδὴ Ὑ, 564 συρτα ὁ εἰ δὴ ταϑ..] ἔοικεν ΒΤ: ἔοικεν ἄλλη ἰ 
6 ϑεοδώρου ΤΡ: ϑεοδωρος ΒΊ λόγος Ροβί σὸς ἰγαηβροϑαϊ Τὸ’ 8 τῇδε 
Έ: τί δὲ ἜΝ, τί δαὶ Ὁ 9 ἢ ἕτερον ΤΌ: πότερον Β] τοῦτό που Τὶ, 
ΤΕΟΘΠ5 Ὁ: τοῦτόν που Β 15 πότερον Βί: πρότερον Τ' 22 καὶ 
τὸ Β: τε καὶ τὸ Τ 23 τὴν βαρύτητα ΝΑΌοΥ Δ6 25 τῷ ἀκούειν 
ΝΑεῦ 46 
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τις ἐπιστήμων γένοιτό ποτε, ἔτ᾽ ἔχοντα μνήμην αὐτοῦ 
τούτου χαὶ σῳζόμενον, τότε ὅτε μέμνηται, μὴ ἐπίστασϑαι 
αὐτὸ τοῦτο ὃ μέμνηται. μαχρολογῶ δέ, ὡς ἔοικε, βουλό-- 
μενος ἐρέσϑαι, εἰ μαϑών τίς τι μεμνημένος μὴ οἶδε. 

ΘΕΑΙ. Καὶ πῶς, ὦ Σώκρατες; τέρας γὰρ ἂν εἴη ὃ 
λέγεις. 

ΣΩῷ. Μὴ οὖν ἐγὼ ληρῶ; σχόπει δέ. ἀρα τὸ δρᾶν οὐχ 
αἰσϑάνεσϑαι λέγεις καὶ τὴν ὄψιν αἴσϑησιν; 

ΘΕΔΙ. Ἔγωγε. 
Σῷ, Οὐκοῦν ὃ ἰδών τι ἐπιστήμων ἐχείνου γέγονεν ὃ 

εἶδεν κατὰ τὸν ἄρτι λόγον; 
ΘΕΛΔΙ. ναί. 

ΣΩ. Τί δέ; μνήμην οὐ λέγεις μέντοι τι; 
ΘΕΑΙ. Μιαέί. 
ΣΩ. Πότερον οὐδενὸς ἢ τινός; 
ΘΕΔΙ. Τινὸς δή που. 
Σῶ. Οὐχοῦν ὧν ἔμαϑε καὶ ὧν ἤσϑετο, τοιουτωγί 

τινων; 
Εν Τί μὴν; 

. Ὃ δὴ εἶδέ τις, μέμνηταί που ἐνίοτε; 
ἫΝ Μέμνηται. 
Σῷ. Ἦ καὶ μύσας; ἢ τοῦτο δράσας ἐππελάϑετο; 
ΘΕΑΙ. λλὰ δεινόν, ὠ Σώκρατες, τοῦτό γε φάναι. 
ΣΩ. 4Ζεῖ γε μέντοι, εἰ σώσομεν τὸν πρόσϑε λόγον" εἶ 

δὲ μή, οἴχεται. 
ΘΕΑΙ. Καὶ ἐγώ, νὴ τὸν ἡΐα, ὑποπτεύω, οὐ μὴν ἱκανῶς 

γε συννοῶ᾽" ἀλλ᾽ εἰττὲ τῇ. 
ΣΩ. Τῇδε᾽ ὃ μὲν ὁρῶν ἐπιστήμων, φαμέν, τούτου 

γέγονεν οὗττερ ὁρῶν" ὄψις γὰρ χαὶ αἴσϑησις καὶ ἐπιστήμη 
ταὐτὸν ὡμολόγηται. 

ΘΕΑΙ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Ὁ δέ γε ὁρῶν χαὶ ἐπιστήμων “γεγονὼς οὗ ἑώρα, 

ἐὰν μύσῃ, μέμνηται μέν, οὐχ ὁρᾷ δὲ αὐτό" ἡ γάρ; 
ΘΕΑΙ. ΜΝιαί. 
ΣΩ,. Τὸ δέ γε οὐχ δρᾷ οὐκ ἐπίσταταί ἔστιν, εἴπτερ 

χαὶ τὸ ὁρᾷ ἐπίσταται. 

1 ἔτι (ἔτ᾽ 5ογ1ρ51) ἔχοντα Τ: ἐπέχοντα Β 11 εἶδεν Β: ἴδε Τ, 
εἶδε Ὀϊ 13 δὲ Β: δαὶ ΤΌ 24 σώσομεν 1) ͵55θη ΚΙΕΙΠ6 ΣΡΉΤΕ 
ἴβῃ 207: σώσοιμεν»ν ΒΤ 29 ὁρῶν ΒΤ: ὁρᾷ Ὀϊ 35 ἐστιν --- ἐπί- 
σταται ΟΤῆ. Β, 8444. Ὁ 
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ΘΕΑΙ. ληϑῆ. 
το Συμβαίνει ἄρα, οὗ τις ἐπιστήμων ἐγένετο, ἔτι 

μεμνημένον αὐτὸ μὴ ἐπίστασϑαι, ἐπειδὴ οὐχ δρᾷ ὁ τέρας 
ἔφαμεν ἂν εἶναι εἰ γίγνοιτο. 

5 ΘΕΑΙ. ἀληϑέστατα λέγεις. 
ΣΩ. Τῶν ἀδυνάτων δή τι συμβαίνειν φαίνεται, ἐάν 

τις ἐπιστήμην καὶ αἴσϑησιν ταὐτὸν φῇ εἶναι. 
ΘΕΑΙ. Ἔοικεν. 

ΣΩ. ἄλλο ἄρα ἕχάτερον φατέον. 
ῖΙο ΘΒΆΑΙ. Κινδυνεύει. 

Σῷ. Τί οὖν. δῆτ᾽ ἂν εἴη ἐπιστήμη, πάλιν ἐξ ἀρχῆς, ας 
ὡς ἔοικεν, λεχτέον. καίτοι τί ποτε μέλλομεν, ὦ Θεαίτητε, 
δρᾶν; 

ΘΕΑΙ. Τίνος πέρι; 
15. ΣΩ, Φαινόμεϑά μοι ἀλεχτρυόνος ἀγεννοῦς δίκην, πρὶν 

γενικηχέναι, ἀπτοπηδήσαντες ἀττὸ τοῦ λόγου ἄδειν. 
ΘΕΑΙ. Πῶς δή: 

3 - 3 ’ὔ Α Ἁ -Ὁ 3 ’ 

ΣΩ, “Ἱντιλογικῶς ἑοίκχαμεν πρὸς τὰς τῶν ὀνομάτων 
ὁμολογίας ἀνομολογησάμενοι χαὶ τοιούτῳ τινὶ πεεριγενό- 

20 μενοι τοῦ λόγου ἀγαπᾶν, καὶ οὐ φάσχοντες ἀγωνισταὶ 
3 Ἁ “: 7 (τ , 3 Ἁ ΒῚ , - 

ἀλλὰ φιλόσοφοι εἶναι λανϑάνομεν ταὐτὰ ξἕχείνοις τοῖς. 
δεινοῖς ἀνδράσιν ποιοῦντες. 

ΘΕΑΙ. Οὔπω μανϑάνω ὅττως λέγεις. 
ΣΩ. Αλλ: ἐγὼ πειράσομαι δηλῶσαι περὶ αὐτῶν ὅ γε 

25. δὴ νοῶ. ἠρόμεϑα γὰρ δὴ εἶ μαϑὼν χαὶ μεμνημένος τίς τε 
μὴ ἐπίσταται, καὶ τὸν ἰδόντα χαὶ μύσαντα μεμινημένον, 
ἘΡῚ ὦ κ 2} 2 ,ὔ 2 294 7 2 , λ 
ὁρῶντα δὲ οὐ, ἀποδείξαντες, οὐκ εἰδότα ἀπεδείξαμεν καὶ 
ἅμα μεμνημένον" τοῦτο δ᾽ εἶναι ἀδύνατον. χαὶ οὕτω δὴ 
μῦϑος ἀπώλετο ὃ Πρωταγόρειος, καὶ ὃ σὸς ἅμα ὃ τῆς 

30 ἐπιστήμης καὶ αἰσϑήσεως, ὅτι ταὐτόν ἔστιν. 
ΘΕΑΙ. Φαίνεται. 

ΡΣ 2 53 35 ’ ΕΣ ς Ἁ - 

ΣΩ, Οὗ τι ἂν, οἰμαι, ὦ φίλε, εἴπερ γε ὃ πατὴρ τοῦ 
ς, ὔ 3) 3 ᾿ ΝΟ» 3) -- τ ᾿ 

ἑτέρου μύϑου ἔζη, ἀλλὰ πολλὰ ἂν ἡμυνε" νῦν δὲ ὀρφανὸν 
αὐτὸν ἡμεῖς τιροπηλαχίζομεν. καὶ γὰρ οὐδ᾽ οἱ ἐπίτροστοι 

3 ΕἼ τὸ μὴ ΗΙΓ5ΟΒΙρ: αὐτὸν ἢ Ὦ εἴ υἱ νἸἀεξέυγ Β, αὐτὸν μὴ Τά, 
ΔΡοΟρτ. Ν 11 ἐπιστήμη Τ᾽: ἐπιστήμη μῇ Β, 5684 μὴ Ρυποί5 ποίδ- 
ἴυτη, ἐν ἑτέρῳ λείπει τὸ μὴ ἴῃ ΤΔΥΡ. ΓΟΟΘη5 Ὁ 21 ταὐύτα ΤΡά: ταῦτα 
Ὁ οἱ αἱ νἱἀεῖυν Β 24 δηλῶσαι Τι ἁπλῶσαι Β 26 μεμνημένον 
ΒΤ: μεμνημένον μὲν ἘΠΥΒΟΙΙΡ᾽ οὗ, ΝαΡοΥ 46 29 πρωταγόρειος ΤΌ: 
πρωταγόριος Β 323 ἀλλὰ πολλὰ Βῖ: ἀλλα Τ ὲ 

Ρζωῶ υοῖ, 11. 8 

(ἢ. 932) 
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οὺς Πρωταγόρας κατέλιπεν, βοηϑεῖν ἐϑέλουσιν, ὧν Θεό- 
δωρος εἷς ὅδε. ἀλλὰ δὴ αὐτοὶ χινδυνεύσομεν τοῦ δικαίου 
ἕνεχ αὐτῷ βοηϑεῖν. 

ΘΕΟ. Οὐ γὰρ ἐγώ, ὦ “Σώκρατες, ἀλλὰ μᾶλλον Καλλίας 

106 ὁ Ἱππονίχου τῶν ἐχείνου ἐπίτροπος" ἡμεῖς δέ πως ϑᾶττον κ 

ἐκ τῶν ψιλῶν λόγων πρὸς τὴν γεωμετρίαν ἀπενεύσαμεν. 
χάριν γε μέντοι σοι ἕξομεν, ἐὰν αὐτῷ βοηϑῆς. 

Σῷ. Καλῶς λέγεις, ὠ Θεόδωρε. σχέψαι οὖν τὴν γ᾽ 
ἐμὴν βοήϑειαν. τῶν γὰρ ἄρτι δεινότερα ὁ ἂν τις δμιολο- 
γήσειεν μὴ προσέχων τοῖς ῥήμασι τὸν γοῦν, ῃ τὸ σολὺ 10 
εἰϑίσμεϑα φάναι τὲ καὶ ἀπαρνεῖσϑαι. σοὶ λέγω ὅπῃ, ἢ 
Θεαιτήτῳ; 

ΘΕΟ. Εἰς τὸ κοινὸν μὲν οὖν, ἀποκρινέσϑω δὲ ὃ 
Β νεώτερος" σφαλεὶς γὰρ ἧττον ἀσχημονήσει. 

ΣΟ. “έγω δὴ τὸ δεινότατον ἐ ἐρώτημα, ἔστι δὲ οἶμαι 15 
τοιόνδε τι ἀρα οἷόν τε τὸν αὐτὸν εἰδότα τι τοῦτο ὃ 
οἶδεν μὴ εἰδέναι; 

ΘΕΟ. Τί δὴ οὖν ἀποχρινούμεϑα, ὦ Θεαίτητε; 
ΘΕΑΙ. ἀδύνατόν σου, οἶμαι ἔγωγε. 
ΣΏΩ, Οὔκ, εἰ τὸ ὁρᾶν γε ἐπίστασϑαι ϑήσεις. τί γὰρ 20 

χρήσει ἀφύχτῳ ἐρωτήματι, τὸ λεγόμενον ἐ ἐν φρέατι συνε- 
χόμενος, ὅταν ἐρωτᾷ ἀνέχτσληχτος ἀνήρ, καταλαβὼν τῇ 

(4935) χειρὶ σοῦ τὸν ἕτερον ὀφϑαλμόν, εἰ δρᾷς τὸ ἱμάτιον τῷ 
ς χκατειλημμένῳ; 

ΘΕΑΙ. Οὐ φήσω, οἶμαι, τούτῳ γε, τῷ μέντοι ἑτέρῳ. 25 
ΣΩ. Οὐκοῦν ὁρᾷς τε χαὶ οὐχ ὁρᾷς ἅμα ταὐτόν; 
ΘΕΑΙ. Οὕτω γέ πως. 
ΣΩ. Οὐδὲν ἐγώ, φήσει, τοῦτο οὔτε τάττω οὔτ᾽ ἠρόμην 

τὸ ὅπως, ἀλλ᾽ εἰ, ὃ ἐπίστασαι, τοῦτο καὶ οὐχ ἐπίστασαι, 
γῦν δὲ ὃ οὐχ ὁρᾷς, δρῶν φαίνει. ὡμολογηκὼς δὲ τυγ- 30 

“ χάνεις τὸ ὁρᾶν ἐπίστασϑαι καὶ τὸ μὴ ὁρᾶν μὴ ἐπίστασϑαι. 
ἐξ οὖν τούτων λογίζου τί σοι συμβαίνει. 

Ὁ ΘΒΕΑΙ. Ἄλλὰ λογίζομαι ὅτι τἀναντία οἷς ὑπεϑέμην. 
ΣΩ. Ἴσως δέ γ᾽, ὦ ϑαυμάσιε, πλείω ἂν τοιαῦτ᾽ ἔπα- 

ϑες, εἴ τίς σε προσηρώτα εἰ ἐπίστασϑαι ἔστε μὲν ὀξύ, 35 
ἔστι δὲ ἀμβλύ, καὶ ἐγγύϑεν μὲν ἐπίστασϑαι, πόρρωϑεν 

ι ϑεόδωρος εἷς Βι: ϑεόδωρος Τ' 7 μέντοι σοι ΤΙ μέντοι Β 
10 προσέχων ΒΤ: προσσχὼν ἴ| ἢ Β 21 συνεχόμενος Β: ; συσχόμε- 
»ο9 Τ, γρ. Ὁ, ξυνισχόμενος Αϑί, οἷ, Ργοίαρ. 65, 14 29 εἰ ὃ Τ: εἴτ᾽ Β 
34 δέ γ᾽ ὦ ΤΌΑ: δ᾽ ἐγὼ Β Ὁ, ἀρορτ 
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(475) δὲ μή, καὶ σφόδρα χαὶ ἠρέμα τὸ αὐτό, καὶ ἄλλα μυρία, 
ἃ ἐλλοχῶν ἂν πελταστιχὸς ἀνὴρ μισϑοφόρος ἐν λόγοις 
ἐρόμενος, ἧνίκ ἐπιστήμην καὶ αἴσϑησιν ταὐτὸν ἔϑου, 
ἐμβαλὼν ἂν εἰς τὸ ἀχούειν καὶ ὀσφραίνεσϑαι καὶ τὰς 

5 τοιαύτας αἰσϑύσεις, ἤλεγχεν ἂν ἐπέχων χαὶ οὐχ ἀνιείς, 
πρὶν ϑαυμάσας τὴν σεολυάρατον. σοφίαν συνεποδίσϑης ἘΞ 
ὑπ᾽ αὐτοῦ, οὗ δή σε χειρωσάμενός τὲ χαὶ συνδήσας ἤδη 
ἂν τότε ἐλύτρου χρημάτων ὅσων σοί τε χἀχείνῳ ἐδόχει. 
τίν᾽ οὖν δὴ ὃ Πρωταγόρας, φαίης ἂν ἴσως, λόγον ἐπτίχκουρον 

το τοῖς αὑτοῦ ἐρεῖ; ἄλλο τι πειρώμεϑα λέγειν; 
ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 
σῶν Ταΐεαϊς τὲ «δὴ πάντα ὅσα ἡμεῖς ἐπαμύνοντες 

αὐτῷ λέγομεν, χαὶ ὁμόσε, οἶμαι, χωρήσεται, καταφρονῶν 166 
ἡμῶν χαὶ λέγων" οὗτος δὴ ὃ Σωκράτης ὃ χρηστός, ἐπειδὴ 

τῷ αὐτῷ παιδίον τι ἐρωτηϑὲν ἔδεισεν, εἰ οἷόν τε τὸν αὐτὸν 
τὸ αὐτὸ μεμνῆσϑαι ἅμα καὶ μὴ εἰδέναι, καὶ δεῖσαν ἀπέ- 
φησεν διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι προορᾶν, γέλωτα δὴ τὸν ἐμὲ 
ἐν τοῖς λόγοις ἀπέδειξεν. τὸ δέ, ὦ ῥᾳϑυμότατε Σώκρατες, 
τῇδ᾽ ἔχει" ὅταν τι τῶν ἐμῶν δὲ ἐρωτήσεως σκοπῇς, ἐὰν 

20 μὲν ὃ ἐρωτηϑεὶς οἷάπερ ἂν ἐγὼ ἀποκχριναίμην ἀποχρινά- 
μεγος σφάλληται, ἐγὼ ἐλέγχομαι, εἰ δὲ ἀλλοῖα, αὐτὸς ὃ Β 
ἐρωτηϑείς. αὐτίκα γὰρ δοχεῖς τινὰ σοι συγχωρήσεσϑαι 
μνήμην παρεῖναί τῳ ὧν ἔπαϑε τοιοῦτόν τι οὖσαν πάϑος, 
οἷον ὅτε ἔπασχε, μηκέτι πιάσχοντι; πολλοῦ γε δεῖ. ἢ αὖ 

25 ἀποχνήσειν ὁμολογεῖν οἷόν τ᾽ εἶναι εἰδέναι καὶ μὴ εἰδέναι 
τὸν αὐτὸν τὸ αὐτό; ἢ ἐάνπτερ τοῦτο δείσῃ, δώσειν ττοτὲ τὸν 
αὐτὸν εἶναι τὸν ἀνομοιούμενον τῷ πρὶν ἀνομοιοῦσϑαι 
ὄντι; μᾶλλον δὲ τὸν εἶναί τινα, ἀλλ᾽ οὐχὶ τούς, καὶ τούτους 
γιγνομένους ἀπείρους, ἐάνττερ ἀνομοίωσις γίγνηται, εἰ δὴ 

40 ὀνομάτων γε δεήσει ϑηρεύσεις διδξυλαβεῖσϑαι ἀλλήλων; ς 
ἀλλ, ὦ μαχάριε, φήσει, γενναιοτέρως ἐπὶ αὐτὸ ἐλθὼν 
ὃ λέγω, εἰ δύνασαι, ἐξέλεγξον ὡς οὐχὶ ἴδιαι αἰσϑήσεις (94) 

2 ἐλλοχῶν Ὀϊ: ἐνλοχῶν ΒΤ, Δροστο Ν 3 ἐοόμενος ΒΤ: στρε- 
φόμενος ΝΑΡΕΥ 47, ἐρρωμένος Μααν! δἄνεοτγϑ. 375 6 ϑαυιιάσας 
ΒΤ: φαυλίσας ΝΑΌΘΙ [ πολυάρατον ΒΤ: πολύκροτον Βαυτπλᾶηῃ, 
πολυάρρατον Αϑὶ 8.τε Τὶ γ8Ὲ8Β Ι0Ο αὐτοῦ Τ | αλλ ὅτε Β 
14 ὁ “Σωκράτης ἀε]ενὶ ΝΑΡΕΥ 47. ,, 215] ἴῃ ΒΘ α ΘΠ ΕΡι5 [οτίαϑϑθ 
ΤῊ81165 τὸν ἐμὲ τὸν Πρωταγόραν βου] ρίυπη" “ 15 εἰ -- εἰδέναι ἀς- 
Ιανι ΝΑΡΘΥ 47 17 τὸν ἐμὲ ΒΤ: τόνδε ἐμὲ Ὁ 20 οἷάπερ ἂν ΕΣ: 
οἷἶαπεο Τῇ ! ἀποκριε"άμενος Β: ἀποκρινόμενος Τ' 24 οἷον ὅτε Τὶ: 
οἷόν τε Β, οἵών τε ἴῃ τηλγ5. Ὁ 25 εἶναι εἰδέναι Β: εἶναι Τ᾽ 28 καὶ 
τούτους Βῖ: τούτους Τ 29 ἀνομοίωσις ΤΊ: ἀνομοίως Β 

9: 
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ἑχάστῳ ἡμῶν γίγνονται, ἢ ὡς ἰδίων γιγνομένων οὐδέν τι 
ἂν μᾶλλον τὸ φαινόμενον μόνῳ ἐχξίνῳ γίγνοιτο, ἢ εἰ εἶναι 
δεῖ ὀνομάζειν, εἴη ᾧττερ φαίνεται" ὑς δὲ δὲ χαὶ χυνοκεφά- 
λους λέγων οὐ μόνον αὐτὸς ὑηνεῖς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀχού- 
οντας τοῦτο δρᾶν εἰς τὰ συγγράμματά μου ἀναπείϑεις, 
οὐ χαλῶς ποιῶν. ἐγὼ γὰρ φημὶ μὲν τὴν ἀλήϑειαν ἔχειν 
ὡς γέγραφα" μέτρον γὰρ ἕκαστον ἡμῶν εἶναι τῶν τε ὃν- 
των χαὶ μή" μυρίον μέντοι διαφέρειν ἕτερον ἑτέρου αὐτῷ 
τούτῳ, ὅτι τῷ μὲν ἄλλα ἔστι τε χαὶ φαίνεται, τῷ δὲ ἀλλα" 
χαὶ σοφίαν καὶ σοφὸν ἄνδρα πολλοῦ δέω τὸ μὴ φάναι 
εἶναι, ἀλλ᾽ αὐτὸν τοῦτον χαὶ λέγω σοφόν, ὃς ἂν τινι 
ἡμῶν, ᾧ φαίνεται χαὶ ἔστε καχά, μεταβάλλων ποιήσῃ 
ἀγαϑὰ φαίνεσϑαί τὲ καὶ εἶναι. τὸν δὲ λόγον αὖ μὴ τῷ 
ῥήματί μου δίωχε, ἀλλ᾽ ὧδε ἔτε σαφέστερον μάϑε τί λέγω. 
οἷον γὰρ ἐν τοῖς πρόσϑεν ἐλέγετο ἀναμνήσϑητι, ὅτι τῷ 
μὲν ἀσϑενοῦντι πιιχρὰ φαίνεται ἃ ἐσϑίει καὶ ἔστι, τῷ δὲ 
ὑγιαίνοντι τἀναντία ἔστι καὶ φαίνεται" σοφιύτερον μὲν 
οὖν τούτων οὐδέτερον δεῖ ποιῆσαι" οὐδὲ γὰρ δυνατόν᾽ 
οὐδὲ κατηγορητέον ὡς ὃ μὲν χάμνων ἀμαϑής, ὅτι τοιαῦτα 
δοξάζει, ὃ δὲ ὑγιαίνων σοφός, ὅτι ἀλλοῖα" μεταβλητέον 
δ᾽ ἐπὶ ϑάτερα" ἀμείνων γὰρ ἡ ἑτέρα ἕξις. οὕτω δὲ καὶ ἐν 
τῇ τταιδείᾳ ἀττὸ ἑτέρας ἕξεως ἐπὶ τὴν ἀμείνω μεταβλητέον. 
ἀλλ ὃ μὲν ἰατρὸς φαρμάκοις μεταβάλλει, ὃ δὲ σοφιστὴς 
λόγοις. ἐπεὶ οὐ τί γε ψευδῇ δοξάζοντά τίς τινα ὕστερον 
ἀληϑῆ ἐποίησεν δοξάζειν. οὔτε γὰρ τὰ μὴ ὄντα δυνατὸν 
δοξάσαι, οὔτε ἄλλα παρ᾽ ἃ ἂν πάσχῃ" ταῦτα δὲ ἀεὶ 
ἀληϑῆ. ἀλλ᾽ οἶμαι ττονηρᾷ ψυχῆς ἕξει δοξάζοντα συγγενῆ 

: : ἡεσίρυυ Ἰδ τΩΣ 
αὐτῆς χρηστὴ ἐποίησε δοξάσαι ἕτερα τοιαῦτα, ἃ δή τινὲς 
τὰ φαντάσματα ὑπὸ ἀπειρίας ἀληϑῆ καλοῦσιν, ἐγὼ δὲ 

3 ὗς --- 6 ποιῶν ῬΒοῖίαβ 5. ν. ὑηνεῖς [ συηνεῖν Πλάτων, τὸ ἀμαϑῶς ἀνα- 
στρέφεσϑαι καὶ συῶδές τι ποιεῖν εἴγτα. πιαρῃ. 5. ν. συηνία καὶ ὑηνία 

1 ἑκάστῳ ἡμῶν Β: ἡμῶν ἑκάστῳ Τ᾽ 3 εἴη ᾧπερ Τ: εἰῃ ᾧπερ Β, 
εἴῃ ὃ ἴῃ τηδύρ. γβοθῆβ Ὁ 4 αὐτὸς ὑηνεῖς Βι: αὐτὸ σνηνεῖς καὶ εἰς 
ΒΤ: πρὸς αχ ῬΠοίϊο ταϑίϊζαϊ (οραί πον. ᾿θοΐ, 151 10 τὸ μὴ Β: 
τῷ μὴ Τ, τοῦ μὴ ϑίερμαπιιβ, ἐγὼ μὴ ἩδΙΠΔοΥῇ 1τὸς Βί: ὡς Τ' 
12 ποιήσῃ 6Χ ΘΠγ6η4. Ε: ποιήσει ΒΤ 14 ῥηματίῳ ΒΑάΠδπη ΡΒΠ]ΟΙΟΡ. 
Χ 729 [μιοι ἩοΘ μη Ό εἸκ ΗΙ 55:01 δηϊτηδᾶν. 69 15 πρόσϑεν Β: ἔα- 
προσϑενῪ 24οὔτι Β: οὔτε τι Τ᾽ 25 οὔτε γαρ ΒΤ: οὐδὲ γὰρ ΒΟΘΟΙΚΗ 
ἴῃ. Μίῃ. 193 26 παρ᾽ ἃ ἂν ΨΊΠπ4ΟΡ. 21, ΝΊΠ4ΟΡ. 5.ΡΡ]. 7: παρὰ 
ἂν Β, παρὰ ἂν Τ 27 πονηρᾷ ΑἸάϊπα: πονηρᾶς ΒΊ | δοξάζοντα 
συγγενῆ ΤΌ: δοξάζοντας συγγενῆ Β 28 αὐτῆς ΕΧ ΕἸηΘ Πα. ΔΡΟΡΥ. 
Η: ἑαυτῆς ΒΤ | χρηστὴ ΒΤ; χρηστῇ Ἡεϊπάογί, ἡ χρηστὴ Ἠ᾿ΥΒΟΠΙΡ 
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ς ὔ ψιν. 3 

βελτίω μὲν τὰ ἕτερα τῶν ἑτέρων, ἀληϑέστερα δὲ οὐδέν. 
καὶ τοὺς σοφούς, ὦ φίλε Σώχρατες, πολλοῦ δέω βατρά- 
χους λέγειν, ἀλλὰ χατὰ μὲν σώματα ἰατροὺς λέγω, κατὰ 
δὲ φυτὰ γεωργούς. φημὶ γὰρ καὶ τούτους τοῖς φυτοῖς 

Η « “ 9 -» 23 » 

5 ἀντὶ πονηρῶν αἰσϑήσεων, ὁταν τι αὐτῶν ἀσϑενῇ, χρη- 
Ἂν, 2 , - 

στὰς χαὶ ὑγιξινὰς αἰσϑήσεις καὶ ἀληϑείας ἐμποιεῖν, ΓΟ 
τοὺς δέ 78 σοφούς τε χαὶ ἀγαϑοὺς δήτορας ταῖς πόλεσι 
τὰ χρηστὰ. ἀντὶ τῶν πονηρῶν δίκαια δοκεῖν [εἶναι] ποιεῖν. 
ἐχεεὶ οἷά γ᾽ ἂν ἑκάστῃ πόλει δίχαια χαὶ καλὰ δοχῇ, ταῦτα 

Α ΕἸ Β] -» [4 “ Β] Ν ’ ᾿ 2 Ἃ Ὶ ᾿: 2 Ἁ το χαὶ εἰναι αὑτῇ, ἕως ἂν αὑτὰ νομίζῃ" ἀλλ᾽ ὃ σοφὸς ἀντὶ 
πονηρῶν ὄντων αὐτοῖς ἑχάστων χρηστὰ ἐποίησεν εἶναι 
χαὶ δοχεῖν. χατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον χαὶ ὁ σοφιστὴς τοὺς (4.940) 
παιδευομένους οὕτω δυνάμενος παιδαγωγεῖν σοφός τὲ 

, -» ΤΣ -- Ὁ“ 

χαὶ ἄξιος ττολλῶν χρημάτων τοῖς παιδευϑεῖσιν" καὶ οὕτω Ὁ) 
τ5 σοφώτεροί τέ εἰσιν ἕτεροι ἑτέρων καὶ οὐδεὶς ψευδῆ δοξάζει, 

χαὶ σοί, ἐάν τὲ βούλῃ. ἐάν τὲ μή, ἀνεχτέον ὄντε μέτρῳ" 
σῴζεται γὰρ ἐν τούτοις ὃ λόγος οὗτος. ᾧ σὺ εἰ μὲν ἔχεις 
2 2 - } Ὁ 2 χ ΄ 2 Ὧν τ 

ἐξ ἀρχῆς ἀμφισβητεῖν, ἀμφισβῆτει, λόγῳ ἀντιδιεξελϑών, 
2. οὰ 7.2 , "ὴ 2... , αν: χύζοῦν ον - 

εἰ δὲ δὲ ἐρωτήσεων βούλει, δὲ ἐρωτήσεων" οὐδὲ γὰρ τοῦτο 
20 φευχτέον, ἀλλὰ πάντων μάλιστα διωχτέον τῷ νοῦν ἔχοντι. 
»",ιοίει μέντοι οὑτωσί" μὴ ἀδίχει ἐν τῷ ἐρωτᾶν" χαὶ γὰρ Ἑ 

Ν κ 5 , γ - , 2 ἡ τῶ ἢ ᾿ 2779 
πολλὴ ἀλογέα ἀρετῆς φάσχοντα ξπιμδλεῖσθϑαι μηδὲν ἀλλ 
»ν». 9 - 2 ’ - ) -»" Ὁ ΣΟῚ ΟἿ 2 » 

ἢ ἀδικοῦντα ἐν λόγοις διατελεῖν. ἀδιχεῖν ὃ ἐστὶν ἐν τῷ 
’ὔ “ Ν ς 2 ,ὔ 

τοιούτῳ, ὅταν τις μὴ χωρὶς μὲν ὡς ἀγωνιζόμενος τὰς 
2ς διατριβὰς ποιῆται, χωρὶς δὲ διαλεγόμενος, χαὶ ἐν μὲν τῷ 

(482) χταίζῃ τε χαὶ σφάλλῃ καϑ' ὅσον ἂν δύνηται, ἐν δὲ τῷ 
διαλέγεσϑαι σπουδάξῃ τὲ καὶ ἐπτανορϑοῖ τὸν προσδιαλε- 
γόμενον, ἐχεῖνα μόνα αὐτῷ ἐνδειχνύμενος τὰ σφάλματα, 
ἃ αὐτὸς ὑφ᾽ ξαυτοῦ καὶ τῶν προτέρων συνουσιῶν σπιαρε- 168 

, Ν 4 - 

30 χέχρουστο᾽ ἂν μὲν γὰρ οὕτω πτοιῇς, ἑαυτοὺς αἰτιάσονται 

2 βατράχους ΒΤ: γυρίνους ΝΑΡΘΥ 49 3 σώματα ΒΤ: τὰ σώ- 
ματαίῖ 6 αἰσϑήσεις τε καὶ ἀληϑ'οίας ἴπ' αἸΙίογα οἀϊίίοπα ΘΟ Β]εἰθτ- 
ΤΊΔΟΠΟΥΙ: ΣΝ τε καὶ ἀληϑεῖς ΒΤ, ἀε]εν ΗΙγβοῆρ, τε αἰσϑήσεις 
καὶ αληϑεῖς νΕ] τε καὶ ἀληϑεῖς αἰσϑήσεις ΗἩδεϊηαοτῖ, 46 νευῦ]5 τε 
καὶ αληϑεῖς ἀο]Θη415 οορϊίανοτας ἴῃ δα ΠΟη6. ΡὈΥΙΟΥῈ ΘΟὨ] δ θύ- 
ΤΉΔΟΠΘΥ, αἰσϑήσεις τε καὶ αὐξήσεις ΘομυΡαγί ΕἼΘΟΚοὶβ. ΙΔῃγΌ. 
ΓΙ κιό 8 δαιεῦν βουρϑὶ; δοκεῖν εἶναι ΒΤ, δοκεῖν καὶ εἶναι Ἡ 6Ιη- 
ἀογῇ, εἶναι οἸτὴ Βαϊ πηηη 9 οἷά γ᾽ ΒΤ; ἅττ᾽ ζοβεῖ πον. Ἰδοΐ, 1 53 
17 γὰρ ΒΤ: ταρ᾽ ΝΑΡΘΥ 49. 22 ἀλύ ἢ Β, τϑοθῆβ ἔ: ἀλλή Τ᾽ 24 ὡς 
οὔ. ΨΙΠ4ΟΌ. ΞΌΡΡΙ. 7, ἀφ]ονι ΒυγρΡῸΓ ἀξ Τμεδεί. 490 2427 διαλέγε- 
σϑαι ἀεἸον ΝΑΌΟΥ 48 29 παρεκέκρουστο ΒΤ: περιεκέκρουστο 
Βυγρεῦ ἄἀθ ΤΠαδοί. 51 
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οἱ προσδιατρίβοντές σοι τῆς αὑτῶν ταραχῆς χαὶ ἀπορίας, 
ἀλλ᾽ οὐ σέ, καὶ σὲ μὲν διώξονται καὶ φιλήσουσιν, αὑτοὺς 
δὲ μισήσουσι, καὶ φεύξονται ἀφ᾽ ἑαυτῶν εἷς φιλοσοφίαν, 
ἵν ἄλλοι γενόμενοι ἀπαλλαγῶσι τῶν οἱ τερότερον ἦσαν" 
ἐὰν δὲ τἀναντία τούτων δρᾷς ὥσπερ οἱ πολλοί, τἀναντία 
ξυμβήσεταί σοι καὶ τοὺς συνόντας ἀντὶ φιλοσόφων μι- 
σοῦντας τοῦτο τὸ πρᾶγμα ἀποφανεῖς, ἐπειδὰν πρεσβύτεροι 
γένωνται. ἐὰν οὖν ἐμοὶ πείϑη, ὃ καὶ πρότερον ἐρρήϑη, 
οὐ δυσμενῶς οὐδὲ μαχητικῶς, ἀλλ᾿ ἵλεῳ τῇ διανοίᾳ συγ- 
χαϑεὶς ὡς ἀληϑῶς σχέψει τί ποτε λέγομεν, κινεῖσϑαί τε 
ἀποφαινόμενοι τὰ πάντα, τό τε δοχοῦν ἑκάστῳ τοῦτο χαὶ 
εἶναι ἰδιώτῃ τε καὶ ττόλει. καὶ ἔχ τούτων ἐπισχέψει, εἴτε 
ταὐτὸν εἴτε χαὶ ἄλλο ἐπιστήμη καὶ αἴσϑησις, ἀλλ᾽ οὐχ, 
ὥσπερ ἄρτι, ἐκ συνηϑείας δημάτων τε καὶ ὀνομάτων, ἃ 
οἱ πολλοὶ ὅπῃ ἂν τύχωσιν ἕλχοντες ἀπορίας ἀλλήλοις 
παντοδαπὰς τταρέχουσι. “ταῦτα, ὦ Θεόδωρε, τῷ ἑταίρῳ 
σου εἰς βοήϑειαν προσήρχεσα μὲν χατ᾽ ἐμὴν δύναμιν, 
σμικρὰ ἀπὸ σμικρῶν" εἰ δ᾽ αὐτὸς ἔζη, μεγαλειότερον ἂν 
τοῖς αὑτοῦ ἐβοήϑησε. 

ΘΕΟ. Παίζεις, ὦ Σώχρατες" πάνυ γὰρ νεανικῶς τῷ 
ἀνδρὲ βεβοήϑηχας. 

ΣΩ, Εὖ λέγεις, ὦ ἑταῖρε. καί μοι εἶχτέ" ἐνενόησάς 
που λέγοντος ἄρτι τοῦ Πρωταγόρου καὶ ὀνειδίζοντος ἡμῖν 
ὅτι πρὸς παιδίον τοὺς λόγους ποιούμενοι τῷ τοῦ παιδὸς 
φόβῳ ἀγωνιζοίμεϑα εἰς τὰ ξαυτοῦ, καὶ χαριεντισμόν τινὰ 
ἀτεοχαλῶν, ἀττοσεμνύνων δὲ τὸ πάντων μέτρον, σπουδάσαι 
ἡμᾶς διεκελεύσατο περὶ τὸν αὑτοῦ λόγον; 

ΘΕΟ. Πῶς γὰρ οὐκ ἐνενόησα, ὦ Σώχρατες; 
ΣΩ. Τί οὖν ; χελεύεις πείϑεσϑαι αὐτῷ; 

ΘΕΟ. Σφόδρα γε. 
ΣΩ, Ὁρᾷς οὖν ὅτι τάδε πάντα πλὴν σοῦ παιδία 

ἐστίν; εἰ οὖν πεισόμεϑα τῷ ἀνδρί, ἐμὲ καὶ σὲ δεῖ 
ἐρωτῶντάς τε χαὶ ἀποχρινομένους ἀλλήλοις σπουδά- 
σαι αὐτοῦ περὶ τὸν λόγον, ἵνα μὴ τοῦτό γε ἔχῃ ἐγκαλεῖν, 

ι αὐτῶν Τ 2 αὐτοὺς Τ᾽ [ αὑτοὺς δὲ μεισήσουσε οτὴῇ. Β, 44, Ὁ 
12 τούτων Βί: τῶν Τ' 17 προσήρκεσα μὲν (οΥδ65: προσηρξάμην 
ΒΊ, προσηρκεσάμην ἴῃ Ἰαχίςο ΘΟΠηθΙ 4 γ 19 ἐβοήϑησαν Β, σοτγ. Ὁ 
24 ποιούμενοι ΤΌ: ποιούμενοι οἱ Β 25 ἀγωνιζοίμεϑα Τι ἀγωνι- 
ζόμεϑα Β 1 οὖν ΒΤ; οὐχ ΝΑΡΏΕΙ 34 περὶ Τ: πέρι Β | τοῦτό 
γε τ ΝΊΛ40)». ΞΌΡΡΙ]. 7, ΝΊΠ40}. 21: τοι τοῦτό γε Β, τοι τό γε, 564 
γ ἴῃ τᾶ5.,) τε τοῦτό γε Βαάπαιῃ Επίῃγάρσιι, ΧΧΥῚ 
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ὡς παίζοντες πρὸς μειράκια διεσχεψάμεϑ᾽ αὐτοῦ τὸν 
λόγον. 

ΘΕΟ. Τί δ᾽; οὐ πολλῶν τοι Θεαίτητος μεγάλους 
πώγωνας ἐχόντων ἄμεινον ἂν ἐπακολουϑήσειε λόγῳ διε- 
ρξευνωμένῳ; Ἷ 

ΣΩ. Ἂλλ᾽ οὔ τι σοῦ 17, ὦ Θεόδωρε, ἄμεινον. μὴ οὖν 
οἴου ἐμὲ μὲν τῷ σῷ ἑταίρῳ τετελευτηχότι δεῖν παντὶ 
τρόπῳ ἐπαμύνειν, σὲ δὲ μηδενί, ἀλλ᾽ ἴϑι, ὦ ἄριστε, ὀλίγον 
ἐπίέσπου, μέχρι τούτου αὐτοῦ ἕως ἂν εἰδῶμεν εἴτε ἄρα σὲ 
δεῖ διαγραμμάτων πέρι μέτρον εἶναι, εἴτε πάντες ὁμοίως 
σοὶ ἱκανοὶ ἑαυτοῖς εἴς τε ἀστρονομίαν καὶ τἄλλα ὧν δὴ 
σὺ πέρι αἰτίαν ἔχεις διαφέρειν. 

ΘΕΟ. Οὐ ῥάδιον, ὦ Σώκρατες, σοὶ παραχαϑήμενον 
μὴ διδόναι λόγον, ἀλλ᾽ ἐγὰ ἄρτι σπαρελήρησα φάσκων σε 
ἐπιτρέψειν μοι μὴ ἀποδύεσθαι, καὶ οὐχὶ ἀναγχάσειν χα- 
ϑάπερ “αχεδαιμόνιοι" σὺ δέ μοι δοχεῖς πρὸς τὸν Σκχί- 
ρωνα μᾶλλον τείνειν. “ακχεδαιμόνιοι μὲν γὰρ ἀπιέναι ἢ 
ἀπτοδύεσϑαι κελεύουσι, σὺ δὲ κατ᾽ Ἀνταϊῖόν τί μοι μᾶλλον 
δοκεῖς τὸ δρᾶμα δρᾶν" τὸν γὰρ προσελϑόντα οὐκ ἀνιεῖς 
πρὶν ἂν ̓  ἀναγχάσῃς ἀποδύσας ἐν τοῖς λόγοις προσπα- 
λαῖσαι. 

Σῷ. ἄριστά γε, ὦ Θεόδωρε, τὴν νόσον μου ἀπήκασας" 
ἰσχυρικώτερος μέντοι ἐγὼ ἐκείνων. μυρίοι γὰρ ἤδη μοι 
Ἡραχλέες τὸ καὶ Θησέες ἐντυχόντες καρτεροὴ πρὸς τὸ 
λέγειν μάλ᾽ εὖ συγκεχόφασιν, ἀλλ᾿ ἐγὼ οὐδέν τι μᾶλλον 
ἀφίσταμαι" οὕτω τις ἔρως δεινὸς ἐνδέδυχε τῆς περὶ ταῦτα 
γυμνασίας. μὴ οὖν ̓μηδὲ σὺ φϑονήσῃς προσανατριψάμεγος 
σαυτόν τε ἅμα καὶ ἐμὲ ὀνῆσαι. 

ΘΕΟ. Οὐδὲν ἔτε ἀντιλέγω, ἀλλὰ ἄγε ὅπῃ ϑέλεις" 
πάντως τὴν περὶ ταῦτα εἱμαρμένην, ἣν ἂν σὺ ἐ  λώδης, 

23 ΒΕΚΚ. δῃεοά. 1 οϑ 

ι αὐτοῦ τὸν Δρορτ. (ΟἰΒΙΠϊδηιπι 155: αὖ τοῦτον τὸν ΒΤ 
3 δ᾽ οὖν; Πολλῶν ΒαάΠδπι 4 διερευνωμένῳ ΒΤ: διερευνώμενος ΐ 
10 περίμετρον Τ᾽ τ σοὶ Τὶ σοι Β] τὸ Βί; γε τό τὸν σκίρωνα 
ΒΤ: τὸν σκείρωνα Ὁ, τοὺς σκίρρωνας Αϑί 17 μὲν βιρτα νεΥβυτη 
«αἀά.ΤὉΤ 18 ἀνταῖον ΒΤ: ἐκεῖνον ἩἨεϊπάαοτῖ 20 πρὶν ἂν Ηείη- 
ἀοτί: πρὶν ΒΤ [ ἀναγκάσῃς Β, 5684 ροβέ ῃ ραυ!α]απα εγάβατμῃ | ἀπο- 
δύσας Τ, 564 ὃ ἴῃ Γά5., ἐάδϑύα! Ἡϊτβομῖρ 24 ἐντυχόντες Τ: 
ἐντυγχάνοντες Β [ καρτεροὶ Β: κρατεροὶ Τ' 26 δεινὸς ἀε]ανιΐ 
ἘΣ Πλτα Ευτηγάεπι. ΧΧΥῚ 1 ἐνδέδυκέ μὲ Ἡ!τΒΟΙρ,, ἐντέτηκε (ο- 
Ῥεῖ τη θηγο5.2 [12 50 29 ἄγε Τ; λέγε Β, οἴ, 30, 24 | ϑέλεις ΒΤ: 
ἐθέλεις Ὁ 320 ἐδὶ ταῦτα εἴ ἀπαύπωιοη: ἄφιανι ΝΑ οΥ 48 | ἣν ἂν 
ἜΧ διηθηά. ἀρορτι. Ρ; ἣν ΒΤ 
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δεῖ ἀνατλῆναι. ἐλεγχόμενον. οὗ μέντοι περαιτέρω γε ὧν 
προτίϑεσαι οἷός τ᾽ ἔσομαι παρασχεῖν ἐμαυτόν σοι. 

Σῷ. “1λλ᾽ ἀρχεῖ καὶ μέχρι τούτων. καί μοι πτάνυ τήρει 
τὸ τοιόνδε, μή σπου παιδικόν τι λάϑωμεν εἶδος τῶν λόγων 
ποιούμενοι, χαί τις πάλιν ἡμῖν αὐτὸ ὀνειδίσῃ. 

ΘΕΟ. ““λλὰ δὴ πειράσομαί γε καϑ' ὅσον ἂν δύνωμαι. 
ΣΩῷ. Τοῦδε τοίνυν τερῶτον πάλιν ἀνειλαβώμεϑα οὗττερ 

τὸ πρότερον, καὶ ἴδωμεν, ὀρϑῶς ἢ οὐκ ὀρϑῶς ἐδυσχε- 
ραέίνομεν ἐπιτιμῶντες τῷ λόγῳ, ὅτε αὐτάρχη ἕχαστον εἰς 
φρόνησιν ἐποίει" καὶ ἡμῖν συνεχώρησεν ὃ Πρωταγόρας, 
στερί τὲ τοῦ ἀμείνονος καὶ χείρονος διαφέρειν τινάς, οὺς 
δὴ καὶ εἶναι σοφούς. οὐχί; 

ΘΕΟ, ῥναέ. 
Σῷ. Αἰ μὲν τοίνυν αὑτὸς παρὼν ὡμολόγει, ἀλλὰ μὴ 

ἡμεῖς βοηϑοῦντες ὑττὲρ αὐτοῦ συνεχωρήσαμεν, οὐδὲν ἂν 
πάλιν ἔδει ἐπαναλαβόντας βεβαιοῦσϑαι" γῦν δὲ τάχ ἂν 
τις ἡμᾶς ἀχύρους τεθείη τῆς ὑπὲρ ἐχείνου ὁμολογίας. διὸ 
καλλιόνως ἐ ἔχει σαφέστερον περὶ τούτου αὖ διομολογήσα- 
σθαι" οὗ γάρ τι σμιχρὸν τταραλλάττει οὕτως ἔχον ἢ 
ἄλλως. 

ΘΕΟ. “έγεις ἀληϑῆ. 
Σῶ, Μὴ τοίνυν δὲ ἄλλων, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ἐχείνου λόγου 

ὡς διὰ βραχυτάτων λάβωμεν τὴν ὁμολογίαν. 
ΘΕΟ. Πῶς; 

Σώ.. Οὑτωσέ᾽" τὸ δοκοῦν ἑκάστῳ τοῦτο καὶ εἶναί φησίν 

που ᾧ δοχεῖ; 
ΘΕΟ. Φησὶ γὰρ οὖν. 

ΣΟ; Οὐχοῦν, ὦ Πρωταγόρα, καὶ ἡμεῖς ἀνϑρώπου, 
μᾶλλον δὲ πάντων ἀνϑρώτπων δόξας λέγομεν, καὶ φαμὲν 
οὐδένα ὅντινα οὐ τὰ μὲν αὑτὸν ἡγεῖσϑαι τῶν ἄλλων 
σοφώτερον, τὰ δὲ ἄλλους ἕ ἑαυτοῦ, χαὶ ἔν γε τοῖς μεγέστοις 
κινδύνοις, ὅταν ἐν στρατείαις ἢ γόσοις ἢ ἐν ϑαλάττῃ 
χειμάζωνται, ὡς πρὸς ϑεοὺς ἔχειν τοὺς ἐν ἑχάστοις 

3 ἀρκεῖ Β: ἄρκει Τ΄ [| πάνυ τήρει ΤΙ πᾶν ὑπήρει Β, 564 ἰη ΤΥ. 
νἸΕΙ ποία 6 δὴ Β: δεῖ Τ ὃ ἴδωμεν Τ: εἰδῶμεν Β 10 καὲ 
εἰ Ηεϊηάοσῇ 18 καλλιόνως ΒΤ: κάλλιον ὡς  [| αὖ 5011051: αὐτοῦ 
ΒΤ, αὐτοὺς ἩδΙηΔοτῖ 22 δι ΒΤ; ἐξ Βαάπαπι Ἐπιῃγάετμι. ΧΧΝῚ 
28 ἀνϑρώπου μᾶλλον δὲ πάντων οΟτῆ. Τ', ἴῃ Τ]ΔΥΡ'. 8Δ4α. 30 ὃν- 
τινα οὐ Β: ὄντενα οὖν ΤΊ αὐτὸ ΒΤ 432 νόσοις ΒΤ; ἢν νόσοις 
ΝΑΡογ, ἢ ἐν νόσοις ΨΊΠΑΟΡ. 50ΡΡ]. 7, ΕΧ εππεηά. ἢ) 233 ὠς] πρὸς 
Τ: ὥσπερ πρὸς Β, οἴ. ΕΠΙΠΥΡΗΓ. 26 
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ἄρχοντας, σωτῆρας σφῶν προσδοχῶντας, οὐκ ἄλλῳ τῳ Β 
({.488) διαφέροντας 1 ἢ τῷ εἰδέναι" καὶ πάντα σου μεστὰ τἀνϑρώ- 

σίιναὰ ζητούντων ᾿διδασχάλους τε καὶ ἄρχοντας ἑαυτῶν τὲ 
χαὶ τῶν ἄλλων ζῴων τῶν τε ἐργασιῶν, οἰομένων τε αὖ 

5 ἱκανῶν μὲν διδάσκειν, ἱκανῶν δὲ ὁ ἄρχειν εἶναι. καὶ ἐν τού-- 
τοις ἅπασι τέ ἄλλο φήσομεν ἢ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους 
ἡγεῖσϑαι σοφίαν καὶ ἀμαϑίαν εἶναι παρὰ σφίσιν; 

ΘΕΟ. Οὐδὲν ἄλλο. 
ΣΩ, Οὐχοῦν τὴν μὲν σοφίαν ἀληϑῆ διάνοιαν ἡγοῦνται, 

το τὴν δὲ ἀμαϑίαν ψευδῇ δόξαν; 
ΘΕΟ. Τί μήν; Ὁ 
ΣΩ, Τί οὖν, ὦ Πρωταγόρα, χρησόμεϑα τῷ λόγῳ; 

πότερον ἀληϑῖ φῶμεν ἀεὶ τοὺς ἀνϑρώπους δοξάζειν, ἢ 
ποτὲ μὲν ἀληϑῆ, ποτὲ δὲ ψευδῆ; ἐξ ἀμφοτέρων γάρ που 

15 συμβαίνει μὴ ἀεὶ ἀληϑῆ ἀλλ᾽ ἀμφότερα αὐτοὺς δοξάζειν. 
σχότεξι γάρ, ὠ Θεόδωρε, εἰ ἐϑέλοι ἂν τις τῶν ἀμφὶ “Πρω- 
ταγόραν ἢ σὺ αὐτὸς διαμάχεσϑαι ὡς οὐδεὶς ἡγεῖται ἕτερος 
ἕτερον ἀμαϑῆ τε εἶναι καὶ ψευδῆ δοξάζειν. 

ΘΕΟ. .4λλ᾽ ἄπιστον, ὦ Σώκρατες. 
20 ΣΩ, Καὶ μὴν εἰς τοῦτό γε ἀνάγχης ὃ λόγος ἥκει ὃ Ὁ 

πάντων χρημάτων μέτρον ἄνϑρωπον λέγων. 
ΘΕΟ. Πῶς δή: 
Σῷ. Ὅταν σὺ χρίνας τε παρὰ σαυτῷ πρός μὲ ἀπο- 

φαίνῃ τεερί τινος δόξαν, σοὶ μὲν δὴ τοῦτο κατὰ τὸν ἐχείνου 
25 λόγον ἀληϑὲς ἔστω, ἡμῖν δὲ δὴ τοῖς ἄλλοις περὶ τῆς σῆς (1.963) 

χρίσεως πότερον οὐχ ἔστιν χριταῖς γένεσϑαι, ἢ ἀεὶ σὲ 
χρίνομεν ἀληϑῆ δοξάξειν; ἢ μυρίοι ἑχάστοτέ σοι μάχονται 
ἀντιδοξάζοντες, ἡγούμενοι ψευδῆ χρίνειν τ καὶ οἴεσϑαι; 

ΘΕΟ. Μὴ τὸν 4έία, ὦ Σώχρατες, μάλα μυρίοι δῆτα, Ἐ 

30 φησὶν Ὅμηρος, οἵ γέ μοι τὰ ἐξ ἀνθρώπων πράγματα 
παρέχουσι. 

ΣΩ. Τί οὖν; βούλει λέγωμεν ὡς σὺ τότε σαυτῷ μὲν 
ἀληϑῆ δοξάζεις, τοῖς δὲ μυρίοις ψευδῆ; 

ΘΕΟ. Ἔοικεν ἐκ 78 τοῦ λόγου ἀνάγχῃ εἶναι. 
35 ΣΩ. Τί δέ; αὐτῷ Πρωταγόρᾳ ἀρ' οὐχὶ ἀνάγκη, εἰ μὲν 

12 ὦ πρωταγόρα ἐμὴ τῷ πρωταγόρᾳ Β, ὦ δὰ τῷ ἴῃ τηαῖρ. Δ44. Ὁ 
σ' 

14 τοτὲ --- τοτὲ Αϑῖ (ότο - τότε ΨΊΠαΟΠ. 5ῈΡΡ]. 7) 16 ἐϑ'έλοι 
Βι: ϑέλοι Τ 18 ἕτερον ΒΤ: ἑτέρου 23 πρός με ΒΤ; πρὸς 
ἐμὲ τ 26 ἢ ἀεὶ σὲ Ὁ: ἢ αἰεὶ σὲ Β, ἦ σε ἀεὶ Τ, ἀλλ᾿ ἀεί σε Αϑὶ 
32 λέγωμεν Β; τὸ νη δα 6Χ λέγομεν Τ 35 δὲ ΒΤ: δαὶ Ὁ 
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μηδὲ αὐτὸς ᾧετο μέτρον εἶναι ἄνϑρωπον μηδὲ οἱ πολλοί, 
ὥσπερ οὐδὲ οἴονται, μηδενὶ δὴ εἶναι ταύτην τὴν ἀλήϑειαν 
ἣν ἐκεῖνος ἔγραψεν; εἰ δὲ αὐτὸς μὲν ᾧετο, τὸ δὲ πλῆϑος 
μὴ συνοίεται, οἶσϑ'᾽ ὅτε πρῶτον μὲν ὅσῳ πλείους οἷς μὴ 
δοκεῖ ἢ οἷς δοκεῖ, τοσούτῳ μᾶλλον οὐχ ἔστιν ἢ ἔστιν. 

ΘΕΟ. ἀνάγκη, εἴπερ γε καϑ'᾽ ἑχάστην δόξαν ἔσται καὶ 
οὐχ ἔσται. 

ΣΟ: Ἔπειτά γε τοῦτ᾽ ἔχει κομψότατον᾽ ἐκεῖνος μὲν 
περὶ τῆς αὑτοῦ οἰήσεως τὴν τῶν ἀντιδοξαζόντων οἴησιν, 
ῇ ἐχεῖγνον ἡγοῦνται ψεύδεσθαι, συγχωρεῖ που ἀληϑῆ εἶναι 
ὁμολογῶν τὰ ὄντα δοξάζειν ἅπταντας. 

ΘΕΟ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ. Οὐχοῦν τὴν αὑτοῦ ἂν ψευδῆ συγχωροῖ, εἰ τὴν 

τῶν ἡγουμένων αὑτὸν ψεύδεσθαι ὁμολογεῖ ἀληϑῆ εἶναι; 
ΘΕΟ. ἀνάγκη. 
ΣΩ, Οἱ δέ γ᾽ ἄλλοι οὐ συγχωροῦσιν ἑαυτοῖς ψεύ- 

δεσϑαι; 
ΘΕΟ. Οὐ γὰρ οὖν. 
Σῷ. Ὁ δέ γ᾽ αὖ ὁμολογεῖ καὶ ταύτην ἀληϑῆ τὴν δόξαν 

ἐξ ὧν γέγραφε. 
ΘΕΟ. Φαίνεται. 

ΣΩ. Ὑφ᾽ ἁπάντων ἄρα ἀτπτὸ Πρωταγόρου ἀρξαμένων 
ἀμφισβητήσεται, μᾶλλον δὲ ὑπό γε ἐχείνου ὁμολογήσεται, 
ὅταν τῷ τἀναντία λέγοντι συγχωρῇ ἀληϑῦ αὐτὸν δοξά- 

ς ζδιν, [τότε καὶ ὃ Πρωταγόρας αὐτὸς συγχωρήσεται) μήτε 
κύνα μήτε τὸν ἐπιτυχόντα ἄνϑρωπον μέτρον εἶναι μηδὲ 
περὶ ἑνὸς οὗ ἂν μὴ μάϑῃ. οὐχ οὕτως; 

ΘΕΟ. Οὕτως. 

ΣΩῶ, Οὐχοῦν ἐπειδὴ ἀμφισβητεῖται ὑπὸ πάντων, 
2 Δ᾽ 2 ς , 9η ἡ 9 , γ, , οὐδενὶ ἂν εἴη ἡ Πρωταγόρου ἀλήϑεια ἀληϑής, οὔ τέ τινι 

ἄλλῳ οὔτ᾽ αὐτῷ ἐχείνῳ. 
ΘΕΟ. ἄγαν, ὦ Σώχρατες, τὸν ἑταῖρόν μου καταϑέομεν. 

Ι μὴ αὐτὸς ΝΑΟΥ͂ 49 5 ἢ οἷς δοκεῖ οὔ. Β, δά. Ὁ 8 γε 
ΒΤ: δὲ Ὠίδβθη ΚΙαῖπα Θομ τ θη 2ο8 9 αὐτοῦ Β: αὐτοῦ Τ᾽ τό ἕαυ- 
τοῖς ΒΤ, ταβία] 5ρες, οτἹΐ. 9: ἑαυτοὺς Ψ1Π4ΟΌ. ΒΌΡΡΙ. 7,) ΕΧ 6π]6ηά. 
Ω, Βυϊπαπη. 20 ἐξ ὧν γε γέγραφε Βαυϊζίπηδηη, ἐξ ὧν γέγραφε Ροβῖ 
φαίνεται [ΥΔη5ροΟΒι ΘΙ ΔοΤΕ | γέγραφε . φαίνεται Τ: γέγραφεν 
5εἃ ἴῃ τηδγρ. νἱ} ποῖαδ.ὀ 22 ὑφ᾽ Ἠδἰπάοτί: ἐξ ΒΤ ] ἐγοὺ τῶν Ββ- 
Πᾶπὶ Επτηγν ει. ΧΧΥῚ 24 ὅταν -- συγχωρήσεται ἀε]ενὶΐ Νά- 
ὈεΓ 48 | συγχωρῇ Β (ξ. Ὀ): συγχωρηϑῆῇ Σ᾽ 45 τότε--- συγχωρήσεται 
ἀφΙονὶ Βαάμδηι 
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Σῷ. ἄλλά τοι, ὦ φίλε, ἄδηλον εἰ καὶ παραϑέομεν τὸ 
ὀρϑόν. εἰχὸς γὰρ ἐχεῖνον πρεσβύτερον ὄντα σοφώτερον 
ἡμῶν εἶναι" καὶ εἰ αὐτίκα ἐντεῦϑεν ἀνακύψειε μέχρι τοῦ 
αὐχένος, πολλὰ ἂν ἐμέ τε ἐλέγξας ληροῦντα, ὡς τὸ εἰχός, 
καὶ σὲ ὁμολογοῦντα, καταδὺς ἂν οἴχοιτο [ἀποτρέχων]. 
ἀλλ᾽ ἡμῖν ἀνάγκη, οἰμαι, χρῆσϑαι ἡμῖν αὐτοῖς, ὅποῖοί 
τινές ἐσμεν, χαὶ τὰ δοκοῦντα ἀεὶ ταῦτα λέγειν. χαὶ δῆτα 
χαὶ νῦν ἄλλο τι φῶμεν ὁμολογεῖν ἂν τοῦτό γε ὁντινοῦν, 
τὸ εἶναι σοφώτερον ἕτερον ἑτέρου, εἶναι δὲ καὶ ἀμαϑέ- 
στερον; 

ΘΕΟ. “μοὶ γοῦν δοχεῖ. 
ΣΩ, Ἦ καὶ ταύτῃ ἂν μάλιστα ἵστασϑαι τὸν λόγον, 

ῇ ἡμεῖς ὡπεγράψαμεν βοηϑοῦντες Πρωταγόρᾳ, ὡς τὰ μὲν 
πολλὰ ἢ δοχεῖ ταύτῃ καὶ ἔστιν ἑχάστῳ, ϑερμά, ξηρᾶ; 
γλυκέα, πάντα ὅσα τοῦ τύπου τούτου" εἰ δέ που ἔν τισι 
συγχωρήσεται διαφέρειν ἄλλον ἄλλου, περὶ τὰ ὑγιεινὰ 
χαὶ νοσώδη ἐϑελῆσαι ἂν φάναι μὴ τᾶν γύναιον καὶ παι- 
δίον καὶ ϑηρίον δὲ ἱκανὸν εἶναι ἰᾶσϑαι αὑτὸ γιγνῶσκον 
ἑαυτῷ τὸ ὑγιξινόν, ἀλλὰ ἐνταῦϑα δὴ ἄλλον ἄλλου διαφέ- 
ρξιν, εἴπερ που; 

ΘΕΟ. Ἔμοιγε δοχεῖ οὕτως. 
ΣΩ, Οὐκοῦν καὶ περὶ πολιτικῶν, καλὰ μὲν καὶ αἰσχρὰ 

χαὶ δίκαια καὶ ἄδικα καὶ ὅσια καὶ μι, οἷα ἂν ἑκάστη 
πόλις οἴηϑεῖσα ϑῆται νόμιμα αὑτῇ, ταῦτα καὶ εἶναι τῇ 
ἀληϑείᾳ ἑκάστῃ, καὶ ἐν τούτοις μὲν οὐδὲν σοφώτερον 
οὔτε ἰδιώτην ἰδιώτου οὔτε πόλιν πόλεως εἶναι" ἐν δὲ τῷ 
συμφέροντα ἑαυτῇ ἢ μὴ συμφέροντα τίϑεσϑαι, ἐνταῦϑ᾽, 
εἴπερ που, αὖ ὁμολογήσει σύμβουλόν τε συμβούλου δος 
φέρειν καὶ πόλεως δόξαν ἑτέραν ἑτέρας πρὸς ἀλήϑειαν, 
καὶ οὐχ ἂν πάνυ τολμήσειε φῖσαι, ἃ ἂν ϑῆται πόλις συμ- 
φέροντα οἴηϑεῖσα αὑτῇ, παντὸς μᾶλλον ταῦτα καὶ συνοί- 

2 γὰρ ΨΊΛΑΟΡ.ΞΌΡΡΙ. 7, ΕΧ διλθηά, Ε; γε ἄρα Β, γε ἀρ Τὸ υ ἀπο- 
τρέχων ἀρἰονι Ηϊγβομῖρ οὗ (οδοῖι πού ΒΘ ΕΝ 52 7 ταῦτα Ὁ: 
ταὐτὰ Β1 | καὶ δὴ καὶ τανῦν ΒαάΠδπι ΡΒΊΙΟΙΟρ. Χ 729... 9 τὸ εἶναι 
Β; τοῦ εἶναι Τ᾽ τι ἔμοιγ᾽ οὖν Β, ἔμοι γοῦν ἐὰ 12 ἢ ΤΊ ἵστασϑαι 
ΒΤ: ἰᾶσϑαι ΒΑάπδηιν ΡΠΙ]ΟΙορ. χ᾽ 729 13 ἢ Β, ἥν Τ | βοηϑοῦντες 
Τ, 564 ο ροϑβί ϑ' ἴῃ τὰ8. 14 ϑερμά, ψυχρά, αὐστηρά, γλυκέα ΝΑ ΘΓ 
005. οτἱΐ, τό 18 αὐτὸ Β, εχ οἸηθηά, Τὶ αὑτῶ Τ᾽ [ γιγνῶσκον 6ΘΧ 
γιγνώσκων ἴδοϊ Τ' 24 αὑτῇ Β: ἑαυτῇ Τ 29 δόξαν ΒΤ; δόξαν 

δόξης ΝΑ Υ 49 30 τολμήσειε Βί: τολμήσῃς Τ 31 αὐτή Τ| 
συνοίσειν ΒΤ; ξυνοίσειν Ὀ, συνοίσει ἱ 
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σειν᾽ ἀλλ᾽ ἐχεῖ οὗ λέγω, ἐν τοῖς δικαίοις καὶ ἀδίκοις καὶ 
ὁσίοις καὶ ἀνοσίοις, ἐθέλουσιν ἰσχυρίζεσϑαι (ὁς οὐκ ἔστι 
φύσει αὐτῶν οὐδὲν οὐσίαν ἐφ᾽ αὑτοῦ ἔχον, ἀλλὰ τὸ χοινῇ 
δόξαν τοῦτο γίγνεται ἀληϑὲς τότε ὅταν δόξῃ καὶ ὅσον 
ἂν δοχῇ χρόνον" χαὶ ὅσοι γε ἂν μὴ παντάπασι τὸν Πρω- 5 
ταγόρου λόγον λέγωσιν, ὧδέ πως τὴν σοφίαν λέγουσι. 
λόγος δὲ ἡμᾶς, ὦ Θεόδωρε, ἐ ἐχ λόγου μείζων ἐξ ἐλάττονος 
χαταλαμβαάνγει. 

ς ΘΕΟ. Οὐκοῦν σχολὴν ἄγομεν, ὦ Σώχρατες; 
Σῷ. Φαινόμεϑα. χαὶ πολλάχις μέν γε δή, ὦ δαιμόνιε, τὸ 

χαὶ ἄλλοτε χατενόησα, ἀτὰρ χαὶ νῦν, ὡς εἰχότως οἱ ἐν 
ταῖς φιλοσοφίαις χεολὺν χρόνον διατρίψαντες εἰς τὰ διχα- 
στήρια ἰόντες γελοῖοι φαίνονται ῥήτορες. 

ΘΕΟ. Πῶς δὴ οὖν λέγεις; 
Σῷ. Κινδυνεύουσιν οἱ ἐν δικαστηρίοις καὶ τοῖς τοιού--: τὸ 

τοις ἐχ νέων κυλινδούμενοι πρὸς τοὺς ἐν φιλοσοφίᾳ καὶ ὦ 95 
Ὦ τῇ τοιᾷδε διατριβὴ τεϑραμμένους ὡς οἰχέται πρὸς ἐλευ- 

ϑέρους τεϑράφϑαι. 
ΘΕΟ. Πῇ δή; 
Σῷ, ἯΙι τοῖς μὲν τοῦτο, ὃ σὺ εἶπες, ἀεὶ πάρεστι, 20 

σχολή, χαὶ τοὺς λόγους ἕν εἰρήνῃ ἐπὶ σχολῆς ποιοῦνται, 
ὥσττερ ἡμεῖς νυνὶ τρίτον ἤδη λόγον ἐκ λόγου μεταλαμ- 
βάνομεν, οὕτω χἀχεῖνοι, ἐὰν αὐτοὺς ὃ ἐπελϑὼν τοῦ προ- 
χειμένου μᾶλλον καϑάπερ ἡμᾶς ἀρέσῃ" καὶ διὰ μαχρῶν ἢ 
βραχέων μέλει οὐδὲν λέγειν, ἂν μόνον τύχωσι τοῦ ὄντος" 25 
οἱ δὲ ἐν ἀσχολέᾳ τε ἀεὶ λέγουσι: χατετείγει γὰρ ὕδωρ 

Ἑ ῥέον, καὶ οὐκ ἐγχωρεῖ “περὶ οὗ ἂν ἐἐπιϑυμήσωσιν τοὺς 
λόγους ποιεῖσϑαι, ἀλλ᾽ ἀνάγχην ἔχων ὃ ἀντίδικος ἐ ἐφέσεηκδν 

([ 972) χαὶ ὑπογραφὴν παραναγιγνωσχομένην, ὧν ἐχεὸς οὐ ῥητέον" 

[ἣν ἀντωμοσίαν χαλοῦσιν"]) οἱ δὲ λόγοι ἀεὶ περὶ ὅὁμοδού-- 30 
λου πρὸς δεσπότην χαϑήμενον, ἐν χειρί τινα δίκην ἔχοντα, 

Ι οὐ Β: οὐ Τ [ δικαίοις καὶ ἀδίκοις τ, ΨΊΠ400. 5ΌΡΡΙ. γ: δικαίοις 
ΒΤ 53 ἐφ᾽ αὑτοῦ Βδάμδπη ΕπτῃγΕ6πη. ΧΧΝῚ (ἐφ᾽ ἑαυτοῦ οΟἸ]]πὶ 4611 
ΡΏΠΟΙος. Χ 729): ἑαυτοῦ ΒῚ κ ἂν 5οΥἼρ51; δὴ ΒΤ 6 λέγωσιν, ὧδέ 
πως τὴν σοφίαν λέγουσι ΒΟΙΡΒΙ οἵ. 30, 24 39, 29: λέγωσιν ὧδέ 
(ᾧδε Β) πως τὴν σοφίαν ἄγουσι ΒΤ, ὧδέ πως τὴν σοφίαν λέγουσι 
Βδαάμδηῃ Ἐυτηγάεμῃ. ΧΧΝΉ, λεγὸυσιν, ὧδε πρὸς τὴν σοφίαν ἔχουσι 
ΝΑΡΘΥ 50 12 εἴτ᾽ εἰς Ναθοῖ 50 14 οὖν ΒΤ: τοῦτο ΒΔάΠδΙὴ 
Ἐσιῃγ θη. ΧΧΥΝΠ 18 τεϑράφϑαι τοοδρη5 ἴ; τετράφϑαι ΒΤ 
20 ἢ 5Β 24 καὶ εἰ Ξογρϑὶί δἰ λέγειν ἀδ]ονι Βαάμδηη ῬΒαβάγ. Χ 
30 ἣν ἀντωμοσίαν καλοῦσιν ἀθ]Θν] ΑΡΥΘΒΟἢ δαοίατ. 411πς, ΤΟΥ, 
425 31 τινα Β: τὴν Τ' 
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χαὶ οἵ ἀγῶνες οὐδέποτε τὴν ἄλλως ἀλλ᾿ ἀξὶ τὴν περὶ 
αὐτοῦ" πολλάκις δὲ καὶ περὶ ψυχῆς ὃ δρόμος" ὥστ᾽ ἐξ 
ἁπάντων τούτων ἔντογοι χαὶ δριμεῖς γίγνονται, ἐπιστά- 
μδνοι τὸν δεσπότην λόγῳ τε ϑωπεῦσαι καὶ ἔργῳ ὑπελϑεῖν, 
σμικροὶ δὲ χαὶ οὐκ ὀρϑοὶ τὰς ψυχάς. τὴν γὰρ αὔξην χαὶ 
τὸ εὐϑύ τε χαὶ τὸ ἐλευϑέριον ἡ ἐκ νέων δουλεία ἀφήρηται, 
ἀναγχάζουσα πράττειν σχολιά, μεγάλους κινδύνους χαὶ 
φόβους ἔτι ἁπαλαῖς ψυχαῖς ἐπιβάλλουσα, οὺς οὐ δυνά- 
μενοι μετὰ τοῦ δικαίου χαὶ ἀληϑοῦς ὑττοφέρειν, εὐϑὺς 
ἐπὶ τὸ ψεῦδός τε καὶ τὸ ἀλλήλους ἀνταδικεῖν τρεπόμενοι 
πολλὰ κάμτιτονται καὶ συγχλῶνται, ὥσϑ᾽ ὑγιὲς οὐδὲν 
ἔχοντες τῆς διανοίας εἰς ἄνδρας ἐ ἐχ μειραχίων τελευτῶσι, 
δεινοί τε καὶ σοφοὶ γεγονότες, ὡς οἴονται, καὶ οὗτοι μὲν 
δὴ τοιοῦτοι, ὁ Θεόδωρε" τοὺς δὲ τοῦ ἡμετέρου χοροῦ 
πότερον βούλει διελϑόντες ἢ ἐάσαντες πάλιν ἐπὶ τὸν 
λόγον τρεπώμεϑα, ἵνα μὴ καί, ὃ ψυνδὴ ἐλέγομεν, λίαν ττολὺ 
τῇ ἐλευϑερίᾳ καὶ μεταλήψει τῶν λόγων καταχρώμεϑα; 

ΘΕΟ. Μηδαμῶς, ὠ Σώκρατες, ἀλλὰ διελθόντες. σάγυ 
γὰρ εὖ τοῦτο εἴρηχας, ὅτι οὐχ ἡμεῖς οἱ ἕν τῷ τοιῷδε 

20 χορεύοντες τῶν λόγων ὑπηρέται, ἀλλ οἱ λόγοι ἡμέτεροι 

25 

ὥσπερ οἰκέται, χαὶ ἕκαστος αὐτῶν περιμένει ἀἁποτελε- 
σϑῆναι ὅταν ἡμῖν δοχῇ" οὔτε γὰρ δικαστὴς οὔτε ϑεατὴς 

Ξ , ᾿ ὥσπερ ποιηταῖς ἐπιτιμήσων τὲ καὶ ἄρξων ἐπιστατεῖ 
παρ᾽ ἡμῖν. 

Σῶ. “έγωμεν δή, ὡς ἔοικεν, ἐπεὶ σοί γε δοχεῖ, ττερὶ 
- ’, ’ ᾽ὔ 

τῶν χορυφαίων" τέ γὰρ ἂν τις τούς γε φαύλως διατρί- 
βοντας ἐν φιλοσοφίᾳ λέγοι; οὗτοι δέ πτου ἐκ νέων πρῶτον 

᾿ 3 Ω 

μὲν εἰς ἀγορὰν οὐκ ἴσασι τὴν ὁδόν, οὐδὲ ὅπτου δικαστήριον 
΄ ᾿ ’ » 

ἢ βουλευτήριον ἢ τι κοινὸν ἄλλο τῆς πόλεως συνέδριον" 
3 ἔντονοι καὶ δριμεῖς γίγνονται εἰ λόγῳ τε ϑωπεῦσαι χαὶ ἔργῳ ὑπελ- 

ϑεῖν εἰ εὐθύ τε καὶ ἐλεύϑεριον ἡ ἐκ νέων δουλεία ἀφήρηται τἀμίρθαϊε 
ὙΒεπιῖϑὶ Χ ΧῚ 240 δῷ (303 Πιπάοτ) [25 λέγωμεν --- 46, τά διερευνω μένη Ε56Ὁ. 
Ῥύδερδύ. ενδῆρ. 13,13 (11 2οῖ Ὠιηάοσυῖ), ΟἸεηθης ΑἸοχαηάυ. 5, οϑ, Τπεοάογεϊ. 
{πεγαρϑυΐ, 46ο (αἰϊϑί, 1 25 λέγωμεν -- 51,15 διαφέρειν Επι56 0. 1. σ. 12, 29 
(ἸΙΙ τας Πιπάουγ) | 27 οὗτοι --- 51, τ5 διαφέρειν ΙΔ ΠΟ, δάδποτί. δα Ῥῃ11ο5. 
21το Κιδβϑιησ 

2 αὐτοῦ ΒΤ: αὑτοῦ ϑίορδηιβ 4 ὑπελϑεῖν ΤΠΘΠγσίιιι5. οἵ, 
(οδεῖ πηθηηοβ. ΧΙ 2322: χαρίσασϑαι ΒΤ 6 ἐλευϑέριον ὙΠΟτΙηϊ5(1ι5 
οἵ. Βαάπαπι Ευτῃγάθῃ, ΧΧΝΤΙ: ἐλεύϑερον ΒΤ 7 σκολιὰ Β, 5ε4 
ΒΌΡΓΔ ὁ Τ85. | καὶ μεγάλους νοὶ μεγάλους τε ϑίθρμδηιιβ 12 ταλδυς 
τῶσι ΒΤ: τελῶσι ΠοοΥ5. Μϑηοχ. 180 19 οἱ ἐν τῷ τοιῷδε χορεύον- 
τες ΒΤ: οἱ ἐν τῷδε τῷ χόρῳ ὄντες Βδάμαπη ΕἘπιηγάθηι. ΧΧΥΝΗ 
20 ἡμέτεροι Ψ᾽ΠΑΟΡ. ΞΌΡΡΪ. 7, Ηεἰπάοτγέ: οἱ ἡμέτεροι ΒΥ 21 οἰκ«- 
κέται Τ,, 56α 5ρ᾿τἰΐα5 γοοθηβ (1η τηᾶῦρ. οἰκέται 1) 

1τὃ 
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νόμους δὲ καὶ ψηφίσματα λεγόμενα ἢ γεγραμμένα οὔτε 
ὁρῶσιν οὔτε ἀκούουσι" σπουδαὶ δὲ ἑταιριῶν ἐπὶ ἀρχὰς 
χαὶ σύνοδοι χαὶ δεῖπνα καὶ σὺν αὐλητρίσι κῶμοι, οὐδὲ 
ὄναρ πράττειν προσίσταται αὐτοῖς. εὺ δὲ ἢ καχῶς τις 
γέγονεν ἐν πόλει, ἢ τί τῳ κακόν ἔστιν ἐκ προγόνων γεγο- 
γὸς ἢ πρὸς ἀνδρῶν ἢ γυναιχῶν, μᾶλλον αὐτὸν λέληϑεν 
ἢ οἱ τῆς ϑαλάττης λεγόμενοι χόες. χαὶ ταῦτα σιάντ᾽ 

οὐδ᾽ ὅτι οὐκ οἶδεν, οἶδεν" οὐδὲ γὰρ αὐτῶν ἀπέχεται τοῦ 
εὐδοχιμεῖν χάριν, ἀλλὰ τῷ ὄντι τὸ σῶμα μόνον ἐν τῇ πόλει 
χεῖται αὐτοῦ χαὶ ἐπιδημεῖ, ἡ δὲ διάνοια ταῦτα πάντα 
ἡγησαμένη σμιχρὰ χαὶ ὡς οὐδὲν ἀτιμάσασα ττανταχῇ 

([ογ) φέρεται χατὰ Πίνδαρον, τά τε γᾶς ὑπένερϑε καὶ τὰ 

114 

ἐπείπεδα γεωμετροῦσα, οὐρανοῦ τε ὕπερ ἀστρονομοῦσα, 
χαὶ πᾶσαν πάντῃ φύσιν διερευνωμένη τῶν ὄντων ἑκάστου 
ὅλου, εἰς τῶν ἐγγὺς οὐδὲν αὑτὴν συγχαϑιεῖσα. 

ΘΕΟ. Πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ Σώχρατες; 
Σῷ. Ὥσπερ χαὶ Θαλῆν ἀστρονομοῦντα, ὦ Θεόδωρε, 

χαὶ ἄνω βλέποντα, πεσόντα εἰς φρέαρ, Θρᾷττά τις ἐμμε- 
λὴς καὶ χαρίεσσα ϑεραπαινὶς ἀποσχῶψαι λέγεται, ὡς τὰ 
μὲν ἐν οὐρανῷ προϑυμοῖτο εἰδέναι, τὰ δ᾽ ἔιιπροσϑεν 
αὐτοῦ καὶ τπταρὰ πόδας λανϑάνοι αὐτόν. ταὐτὸν δὲ ἄρ᾽ ἤχει 
σκῶμμα ἐπὶ πάντας ὅσοι ἐν φιλοσοφίᾳ διάγουσι. τῷ γὰρ 

4 κακῶς --- ἡ χόες ὙΠεπηϊϑι. ΧΧῚ 262} (310 ΠὨἰπάοτ) | τ ὥσπερ --- 21 αὖ- 
τόν Ὑπεοάοτεξ. ἐπεγαρευξ. 24. Οαἰϑε. τὰ ροδῖ. [γσυ. εἄ. Βευρῖκ 4 1.470 ἢγ. 292 

3 σὺν αὐλητρίσι ΤΌ: συναυλητρίσι Β 4 ὄναρ πράττειν σπροσ- 
ἔσταται ΒΤ: ὄναρ παρίστανται δὴν τη Θτη05.3 Π 274 (προς ἰὰ εϑξ 
προίσταται ἴπι ΤηΔΥΡ. ΥΟΟΘη5 Ὁ) | εἰ δ᾽ εὖ ἢ (ἢ Βαάμαχγῃ ρΒ]]οΙορ. 

τι 

Χ 729 τις ἴ, τις ΔΙΌ] 1Οἤιι5, τες (]οηθηβ5: τὸ ΒΤ 5 ἐν τῇ πόλει, 
εχοείρία Ψαϊίςαπα 173» ΨΊΠ6ΟΡ. 58ΡΡ]. γ{τί τῷ Ἠεϊπάοτε, 6 γυναι- 
κῶν ΒΤ: πρὸς γυναικῶν ὙΠΕΙΩΙ5Π 115 Οἔ. Ναβαῦ 52 (οβοῖ τηπϑπιοϑ.3 
1127. 7 πόσοι ἀπία οἱ Δ44. ΝΑΡΘΥ 51 8 οἶδεν οἶδεν Τ: οἶδεν 
ὃ εἶδεν Β 11 καὶ ὡς οὐδὲν ἀτιμάσασα ὙΠεοάογθίαϑ: ἀτιμάσασα 
ἀδ]ενι ΝΑΟΥ͂ 49 οἴ. (οΡοί πηηθιηοϑβ.3 11 234, καὶ κατ᾿ οὐδὲν ἀτιμά- 
σασα Μαάανὶρ δἄνεῖϑβ. 1 3275 12 φέρεται ΒΤ: πέτεται ἴῃ ΤηαΥρ. Ὀΐ, 
ΙΔτ Ὀ]ΠΙομπι5 (πέταται (]ΘΠΊ6Πη5, ΕΠΙ5ΕΡῖιι5, ἀρ χεδτο Ι τάτε Τ: 
τᾶ τε Β, 564 5018 ἃ Γ85.;) τᾶς τε (ΔΠΊΡΡΕΙ]} 14 διερευνωμιένη 
ΤΗδοδοζείυς οἴ. Γοθεῖ ΤΠ ΘΤη05. 3 Π 274: ἐρευνωμένη ΒΊ, ΟἸΘΙΏ6Ώ8, 
ΙΔτ Ὀ]ΟΠιι5, Ἐπβθῖι5 1 τῶν Τὶ ὧν Β ] ἑκάστου ὅλον ΒΥ: ἑκάστου, 
τὸ ὅλον Αϑβί 1 εἰς τῶν ΒΤ: εἴς τι τῶν 6Χ ΘΙ] 6η6. ΔΡΟΡΥ. Ρ (τῶν 
ὄντων, ὅλως εἴς τι τῶν ΨΆΙΟΙΚΟΠΔΘΥ ἀϊδίγ. ἴῃ ΕὈΤΙΡΙ4. 27)  συγκα- 
ϑεῖσα Τ, οοῖτ. Τ 18 ϑρᾷττα Β, 564 ττ ἴῃ Υ85. 19 ϑεραπαινὶς 
ἀε]δνὶε ζοθοι ΤΠ ΘΙΏ05. 3 ΠΠ 274 20 τὰ δ᾽ ἔμπροσθεν ΒΤ: τὰ δ᾽ ὁπι- 
σϑεν 1 ἴῃ τηΔΥΡ. ἴ, τὰ δὲ ὄπισϑεν [ΔΤ Ὀ]ΙΟΠιι5 21 ἄρ᾽ ἥκει 5οΥρϑὶ: 
ἀρκεῖ ΒΥ, ἂν εἴη (ορεί τῃηεπιοβ.2 11.250, ἥκει Βαάμπαπι ΕΠ γ οτη. 
ΧΧΥΝ] 22 πάντας ΤΘ, [ΔΙΌ] Ππ5, ΕΠΙ5Θ 15; πάντα Β 

ΙΟ 

15 

20 
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ὄντι τὸν τοιοῦτον ὃ μὲν πλησίον καὶ ὅ γείτων λέληϑεν, 
οὐ μόνον ὅ᾽ τι πράττει, ἀλλ᾽ ὀλίγου καὶ εἰ ἀνϑρωπός 
ἐστιν ἢ τι ἄλλο ϑρέμμα" τέ δέ ποτ᾽ ἐστὶν ἄνθρωπος καὶ 
τί τῇ τοιαύτῃ φύσει προσήκει διάφορον τῶν ἄλλων πιοιεῖν 

5 ἢ πάσχειν, ζητεῖ τε χαὶ πράγματ᾽ ἔχει διερευνώμενος. 
μανϑάνεις γάρ που, ὦ Θεόδωρε" ἢ οὔ; 

ΘΕΟ. Ἔγωγε" καὶ ἀληϑῆ λέγεις. 
ΣΏ; Τοιγάρτοι, ὦ φίλε, ἰδίᾳ τε συγγιγνόμενος ὃ 

τοιοῦτος ἑχάστῳ χαὶ δημοσία, ὅσεερ ἀρχόμενος ἔλεγον, ς 
10 ὅταν ἐν δικαστηρίῳ Ἢ που ἄλλοϑι ἀναγχασϑῇ περὶ τῶν 

παρὰ πόδας χαὶ τῶν ἐν ὀφϑαλμοῖς διαλέγεσϑαι, γέλωτα 

παρέχει οὐ μόνον Θρᾷάτταις ἀλλὰ καὶ τῷ ἄλλῳ ὄχλῳ, εἰς 
φρέατά τε χαὶ πᾶσαν ἀπορίαν ἐμτοίπστων ὑπτὸ ἀττειρίας, 
χαὶ ἢ ἀσχημοσύνη δεινή, δόξαν ἀβελτερίας παρεχομένη. 

15 ἔν τὲ γὰρ ταῖς λοιδορίαις ἴδιον ἔχει οὐδὲν οὐδένα λοιδο- 
ρεῖν, ἅτ᾽ οὐχ εἰδὼς χαχὸν οὐδὲν οὐδενὸς ἔκ τοῦ μὴ με- 
μελετηχέναι" ἀπορῶν οὖν γελοῖος φαίνεται" ἔν τε τοῖς Ὁ 
ἐπαίνοις καὶ ταῖς τῶν ἄλλων μεγαλαυχίαις, οὐ σροσποιή- 

τως, ἀλλὰ τῷ ὄντι γελῶν ἔνδηλος γιγνόμενος ληρώδης 
20 δοχεῖ εἶναι. τύραννόν τε γὰρ ἢ βασιλέα ἐγκωμιαζόντων 

ἕγα τῶν νομέων, οἷον συβώτην ἢ ποιμένα ἢ τινὰ βουχό- 
λον ἡγεῖται ἀχούειν εὐδαιμονιζόμενον πολὺ βδάλλοντα" 
δυσχολώτερον δὲ ἐχείνων ζῷον καὶ , ἐπιβουλότερον ποιμαίέ- 
γξίν τὲ χαὶ βδάλλειν γομίζει αὐτούς, ἄγροικον δὲ χαὶ 

25 ἀπαίδευτον ὑπὸ ἀσχολίας οὐδὲν ἧττον τῶν νομέων τὸν 
([.49}) τοιοῦτον ἀναγχαῖον γίγνεσϑαι, σηχὸν ἐν ὄρει τὸ τεῖχος Ἑ 

περιβεβλημένον. "γῆς δὲ ὅταν μυρία πελέϑρα ἢ ἔτι πλείω 
ἀχούσῃ ὡς τις ἄρα κεχτημένος ̓ ϑαυμαστὰ σλήϑει κέχτη- 
ται, ττάνσμιχρα δοχεῖ ἀκούειν εἰς ἅπασαν εἰωϑὼς τὴν γῆν 

30 βλέπειν. τὰ δὲ δὴ γένη ὑμνούντων, ὡς γενναῖός τις ἕπτα 

24 ἄγροικον --- 30 βλέπειν ὙΠεοάοτεί, ἐποταρειιξ. 55. Οδίςξ, 

3 ἀνϑρωπός ΒΤ: ἄνϑρωπός (ζοθεῖ τηποπηο58.3 11 274 4 ἢ 
σοιεῖν (ονοίῖ ἡ καὶ ἀληϑὴ ΤΌ, Ετπβορια5: ἀληϑῆ Β 14 αβελ- 
τερίας Β: ἀβελτηρίας Τ' 15 λοιδορεῖν --- οὐδενὸς οτη. Β, 44. Ρ 
16 μεμελετηκέναι ΤΌ: μελετηκέναι Β 20 ἐγκωμιαξόντων ᾿Μαάνὶρ 
δάνεοίβ. 1.376: ἐγκωμιαζόμενον ΒΤ, ἐγκωμιαξζόμενον ἀκούων Ἠεϊη- 
ἄἀοτί, ροβί ἐγκωμιαζόμενον Ἰασιπδῖη Ἰηαϊςαντε (οθαῖ τιπουλοβ. 3 Π 
250 Ἰηξογοιῖ5δο Ρυΐδῃβ μαθο ἔθγε νεῦρα: ἀκούων πολλὰ χρήματα 
παρὰ τῶν ἀρχομένων κομιζόμενον νῈ] πολλὰ χρήματα ἐκ τῆς ἀρχῆς 
ἐργαζόμενον 21 οἷον συβώτην ἢ ποιμένα ἄἀορίθνι Ηδι μου. 24 νο- 
μέζει ἀφ]ανι ΝΑΌΘΙ 53 26 ὡς σηκὸν (οραῖ πηΠ6ΠΊ05.3 ΠΠ 250 
27 μυρία ΤΊ μύρια Β 
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πάππους πλουσίους ἔχων ἀποφῆναι, παντάπασιν ἀμβλὺ 
«ς «ς -Ξ 

11 καὶ ἐπὶ σμικρὸν ὁρώντων ἡγεῖται τὸν ἔπαινον, ὑπὸ ἅπαι- 
- β , 

(985) δευσίας οὐ δυναμένων εἰς τὸ πᾶν ἀεὶ βλέπειν οὐδὲ λογί- 
ζεσϑαι ὅτι πάππων χαὶ προγόνων μυριάδες ἑἕχάστῳ 
γεγόνασιν ἀναρίϑμητοι, ἐν αἷς πλούσιοι χαὶ πτωχοὶ καὶ 
βασιλῆς καὶ δοῦλοι βάρβαροί τε χαὶ Ἕλληνες ττολλάχις 
μυρίοι γεγόνασιν ὁτῳοῦν, ἀλλ᾿ ἐπὶ πέντε χαὶ εἴχοσι 
καταλόγῳ προγόνων σεμνυνομένων χαὶ ἀναφερόντων εἰς 
Ἡραχλέα τὸν μφιτρύωνος ἄτοττα αὐτῷ καταφαίνεται 
τῆς σμικχρολογίας, ὅτι δὲ ὃ ἀπ’ ἀμφιτρύωνος εἰς τὸ ἄνω 
πεντεκαιξικοστὸς τοιοῦτος ἦν, οἵα συνέβαινεν αὐτῷ τύχη, 
χαὶ ὃ πεντηχοστὸς ἀπ αὐτοῦ, γελᾷ οὐ δυναμένων λογίζε- 
σϑαί τε καὶ χαυνότητα ἀνοήτου ψυχῆς ἀπαλλάττειν. ἐν 
ἅπασι δὴ τούτοις ὁ τοιοῦτος ὑπὸ τῶν ττολλῶν καταγε- 

λᾶται, τὰ μὲν ὑπτερηφάνως ἔχων, ὡς δοχεῖ, τὰ δ᾽ ἐν 
ποσὶν ἀγνοῶν τε καὶ ἐν ἑκάστοις ἀπορῶν. 

ΘΕΟ. Παντάπασι τὰ γιγνόμενα λέγεις, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Ὅταν δέ γέ τινα αὐτός, ὦ φίλε, ἑλκύσῃ ἄνω, 

χαὶ ἐϑελήση τὶς αὐτῷ ἐχβῆναι ἐκ τοῦ τέ ἐγὼ σὲ ἀδικῶ 
ἢ σὺ ἐμέ; εἰς σχέψιν αὐτῆς δικαιοσύνης τε χαὶ ἀδικίας, 
τί τὸ ἑχάτερον αὐτοῖν χαὶ τέ τῶν τπτάντων ἢ ἀλλήλων δια- 
φέρετον; ἢ ἔκ τοῦ βασιλεὺς εὐδαίμων ἐχτημένος 
ταὺ χρυσίον, βασιλείας ττέρι καὶ ἀνϑρωπίνης ὅλως εὖδαι- 
μονίας καὶ ἀϑλιότητος ἐπὶ σχέψιν, ποίω τέ τινε ἐστὸν καὶ 
τίνα τρόπον ἀνϑρώπου φύσει προσήκχει τὸ μὲν χτήσασϑαι 
αὐτοῖν, τὸ δὲ ἀποφυγεῖν --- περὶ τούτων ἅπτάντων ὅταν 

γ ἀλλ --- τΩ ἀπαλλάττειν ΤΠεοάοτεί. ἐπεταρεαξ, 307 Οαἰβέ. 

4 καὶ προγόνων ἀ6]εν! (ορεῖ πηπετηοβ. 3 ΠΠ 275 11 πέντε 
καὶ εἰκοστὸς ΒΤ οἷα Β, οἷα ΤΊ 1 τύχῃ Β (οἷα --- τύχῃ Β:Δ ΠΡ δῦ) 
12 καὶ ὁ πεντηκοστὸς ἀπ᾿ αὐτοῦ ἀο]ενὶε ΘΟΠ] ΘΙ ΟΠ ΔΟΠ ΟῚ, καὶ ὁ πεν- 
τηκοστὸς αὖ ταὐτὸν 5011051 5ρ66. ΟΥ̓, 25 12 δυναμένων Β: 
δυναμένῳ Τ, δυνάμενον Ηδηαοτῇ Τ5 τὰ μὲν ὑπερήφανα ἔχων 
Βαάμδτη. Εὐτηγάεπι ΧΧΥΝῚΙ | τὰ δὲ τὰ Η. Μύ]Πεν ὕσεθεῦβ. 210 
17 γιγνόμενα ΒΊ᾽, 5ε4 ον Βιργα νεύβιτῃ ἱ 18 αὐτὸς Υαν6ΓᾺ ΒΤΙῚ 
ἑλκύση ἀνω Ἴ, ἸΆπΊὈΠΠομυ5, ἘπιβθΡὶα5: ἑλκύσῃ Β 19 τέ ΒΤ: ἢ 
ΝΆΡεΥ ὉΖ2 20 αὐτῆς ΒΕΚΚεΙ: αὖ τῆς ΒΤ, αὐτῆς τῆς Ἠεϊπάοτί, 
αὐτοῦ Αϑί 22 τοῦ ΨίπάοΌ. 21: τοῦ εἰ ΒΤ 23 ταὺ Μαάνὶρ 
Δάνουβ. ΠἼΟῚ: τ᾽ αὖ ΒΤ, πολὺ 5ΌΡΓΑ νΘΥΒΊΠῚ οὐπα ῖ, πολὺ ἸΔΥᾺ}}1- 
σου, τε αὖ πολὺ ἘΜΒΘΌΙαΒ (πολὺ ςσοάϊςε5 Ε() | χρυσίον ΒΤ: χρυ- 
σίον ἢ ἕ 24 ἐπὶ σκέψιν ΒΕΚΙΟΥ: ἐπέσκεψιν ΒΤ 25 ἀνϑοώπῳ 
ν6] ἀνϑρώωπον Ἠδξιιβάδ 5ρΡ6ς. οΥἹ. 42 Ι. κτήσασϑ'αι Ῥ, ἴδτα] οι, 
ἘΠΕ ι5: κτήσεσθαι ΒΤ 26 τούτων ἁπάντων Β: πάντων τούτων 
Τ, ΙΔτὈ]]οἢτι5, ἘΣ ΒΘ ΡΙι5, οἵ. Ργοίαρ, 3176 
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αὖ δέῃ λόγον διδόναι τὸν σμιχρὸν ἐχεῖνον τὴν ψυχὴν χαὶ Ὁ 
ΕἸ 3 , ,ὔ 

δριμὺν χαὶ δικανικόν, πτάλιν αὖ τὰ ἀντίστροφα ἀτπτοδίδω-- 
2 “-" 2 δι - - ᾿ λ ’ 

σιν" εἰλιγγιῶν τε ἁπτὸ ὑψηλοῦ χρεμασϑεὶς χαὶ βλέπων 
μετέωρος ἄνωϑεν ὑπτὸ ἀηϑείας ἀδημονῶν τὲ χαὶ ἀπορῶν 
χαὶ βατταρίζων γέλωτα Θρᾷτταις μὲν οὐ παρέχει οὐδ᾽ 
» 2 ἢ 2 , 2 ν ) , » 2 
ἄλλῳ ἀπαιδεύτῳ οὐδενί, οὐ γὰρ αἰσϑάνονται, τοῖς ὃ 

,ὔ τ “ το 
ἐναντίως ἢ ὡς ἀνδραπόδοις τραφεῖσιν ἅπασιν. οὗτος δὴ 

’ ΕῚ ς » ἰσ᾽ ,ὔ 

ἑχατέρου τρόπος, ὦ Θεόδωρε, ὃ μὲν τῷ ὄντι ἕν ἐλευϑερίᾳ 
τὲ χαὶ σχολῇ τεϑραμμένου, ὃν δὴ φιλόσοφον καλεῖς, ᾧ 
ἀνεμέσητον εὐήϑει δοχεῖν καὶ οὐδὲν εἶναι, ὅταν εἰς δου- 
λικὰ ἐμπέσῃ διαχονήματα, οἷον στρωματόδεσμον μὴ ἔτσιι- 

᾽ὔ ’, 2 ς - ὃΧ » 

σταμένου συσχευάσασϑαι μηδὲ οψον ἡδῦναι ἢ ϑῶπας 
λόγους" ὃ δ᾽ αὖ τὰ μὲν τοιαῦτα πάντα δυναμένου τορῶς 

Μ.9 , ἊΣ 3 ΄ Ω ᾿ 3) 2 , 

τε χαὶ ὀξέως διαχονεῖν, ἀναβάλλεσϑαι δὲ οὐκ ἐπισταμένου 
2 3 2 ὔὕ 2 , 3 ς , ΄ ς 
ἐχπειδέξε ἐλευϑερίως οὐδέ γ᾽ ἁρμονίαν λόγων λαβόντος 
2 - -»" - Α 4 2 7, ὀρϑῶς ὑμνῆσαι ϑεῶν τε καὶ ἀνθρώπων εὐδαιμόνων βίον 116 
[ἀληϑῆ!. 

ΘΕΟ. Εἰ πάντας, ὦ Σώχρατες, πείϑοις ἃ λέγεις (.98}) 
Ω 2 , ᾽ ϑᾺ 2 ’ Ἁ Ν ΒῚ ’ὔ 3 2 

ὠσπὲρ ἐμέ, πλείων ἂν εἰρήνη καὶ καχὰ ξλάττω χατ᾿ ἀνγ- 
ϑρώπους εἴη. 

3... , ’, 53 

ΣΩ, “λλ᾽ οὔτ᾽ ἀπολέσϑαι τὰ χκαχὰ δυνατόν, ὦ Θεο- 
» 3 »" 3 

δωρε᾽ ὑπεναντίον γάρ τε τῷ ἀγαθῷ ἀεὶ εἶναι ἀνάγχη" 
χ᾽ .3 ὧὰ χ:. τ ἰς , ᾿ ᾿ ν , ἃ 

οὐτ ὃν ϑεοῖς αὑτὰ ἱδρύσϑαι, τὴν δὲ ϑνητὴν φύσιν χαὶ 
ἄν όγπα, δ - 

τόνδε τὸν τόπον τιεριττολεῖ ἐξ ἀνάγχης. διὸ καὶ τεειρᾶσϑαι 

5 ὙΠπειηϊδί. Χ ΧΙ] 2780 (337 Πιπάου) ὄψει γὰρ ἰλιγγιῶσαν εὐϑέως 
χαὶ λυγιζομένην χαὶ βατταρίζουσαν | τ3 πᾶντα --- τό βίον Ατῇπεη. τ, 38 
οὗ, ϑυϊάαβ 5. ν. ἀναλαμβάνειν  τῷώ Ὑπετηϊδι, ΧΧΙ 2634 (321: ὈΙπάοΥ) 
ἀφέμενος τοῦ σχαιοῦ τε καὶ ἐπαριστεροῦ τρόπου ἐπιδέξια ἀναβάλ- 
λεσϑαι καὶ λαβὼν ἁρμονίαν λόγων ἀληϑινὴν ὑμνῆσαι βίον ϑεῶν καὶ 
ἀνθρώπων | 2: ἀλλ -- 24 ἐξ ἀνάγκης νετθϊ5 ὑπεναντίον --- ἀνάγκη οτοϊσϑὶβ 
Ῥγοοῖΐιι5 ἴῃ ΤΙμηδθιτη ττ4 οα 269 Θομπεῖάεγ [ 2ι ἀλλ᾽ -- το, 3 γενέσϑαι ΤΠεο- 
ἄοτει. {πεύαρεαῖ. Ρ. 458 Οἰαἰϑῖ, [24 διὸ --- κο, 3 γενέσθαι ΟἸεπιεη5 ΑἸθχαπάχσ, 
Βίζχζομ. 2, 133 

4 ἄνωϑεν, ὑπὸ ἀἰδίΙηχῖς Ἡδη βίου ϑῖι5 δα 1κιο. 414]. τηδν, [Χ] 
καὶ ἀδημονῶν 556 η ΚΙΘίη6 ΘΟ τ θη 208 5 βατταρίζων 6 Χ 
ὙΠετηϊϑίο γθϑίταϊ ΡΙθύβοη οἵ. (οραί τη 6ΠΊο5.211276: βαρβαρίζων 
ΒΤ, καρηβαρῶν ΜαΙὶΟΚΟΉΔΟΥ 7 τραφεῖσιν ἅπασιν ΒΒ: τραφεῖσι 
πᾶσιν Τ, [ΔΥΌ] οἢπ15, Εαβαθ5 9 ᾧ Β, Θορηβ {: δ Τὸ τὸ οὐδὲν 
(οθεί τη 6π105.3 ΠΠ 276 (εἰ 159): οὐδενὶ ΒῚἢ τ ἐπισταμένου ΒΥ, 
Ἐπ ΞΘΌΙ5: ἐπιστάμενος ΥΘΟΘΉ5 ἰ, ἐπισταμένου ς ΔΤ Ὀ]ΠΙσἢι5 136 δ᾽ {: 
οὐδ᾽ ΒΤ, ὁδ Ὁ τ5 ἐπιδέξι: ΑΙΠΘηδαιβ: ἐπεδέξια Β, ἐπὲὶ δεξιὰ ΤΊ 
ἐλευϑερίως ΑἸἰμΘηδαιι5; ἐλευϑέρως ΒΤ, ἀδΙενι ΗΙγβοπὶρ οἴ, (οθεῖ 
ναῖ. Ἰδοΐ, 299 τι6 ἀνϑρώπων Αἰἴπεπδδιιβ, ΤΠαυηϊϑίϊαβ οἷ, (οροῖ 
ΤῊ Π105. ΧΙ 242: ἀνδρῶν ΒΤ, Ἐπ5ΘΌΙι5, [Δ] Ππι5 [ βίον ΑἰΠ6- 
δαι5 οἵ. (ορεί τπθιηο5.3 ΠΠ 2326: βίον ἀληϑὴ ΒΊ, ΙΔ Ὀ] 1 ἢπ5, Επ- 
56 115, ΤΙ Πουη]β(1τ|5 
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χρὴ ἐνθένδε ἐχεῖσε φεύγειν ὃ τι τάχιστα. φυγὴ δὲ ὁμοίω- 
σις ϑεῷ κατὰ τὸ δυνατόν" ὁμοίωσις δὲ δίκαιον καὶ ὅσιον 
μετὰ φρονήσεως γενέσϑαι. ἀλλὰ γάρ, ὦ ἄριστε, οὐ πάνυ 
ῥάδιον γιξεῖσαι ὡς ἄρα οὐχ ὧν ἕνδχα οἱ ττολλοέ φασι δεῖν 
πονηρίαν μὲν φεύγειν, ἀρετὴν δὲ διώχειν, τούτων χάριν 
τὸ μὲν ἐπιτηδευτέον, τὸ δ᾽ οὔ, ἵνα μὴ χαχὸς χαὶ ἵνα 
ἀγαϑὸς δοχῇ εἶναι᾽ ταῦτα γάρ ἔστιν ὃ λεγόμενος γραῶν 
ὕϑλος, ὡς ἐμοὶ φαίνεται" τὸ δὲ ἀληϑὲς ὧδε λέγωμεν. ϑεὸς 
οὐδαμῇ οὐδαμῶς ἄδικος, ἀλλ ὡς οἷόν τε δικαιότατος, 

χαὶ οὐχ ἔστιν αὐτῷ ὁμοιότερον οὐδὲν ἢ ὃς ἂν ἡμῶν αὐ 
γένηται ὃ τι δικαιότατος. χιερὶ τοῦτο " ἢ ὡς ἀληϑῶς 
δεινότης ἀνδρὸς καὶ οὐδενία τε καὶ ἀνανδρία. ἢ μὲν γὰρ 
τούτου γνῶσις σοφία καὶ ἀρετὴ ἀληϑινή, ἡ δὲ ἄγνοια 
ἀμαϑία καὶ καχία ἐναργής" αἱ δ᾽ ἄλλαι δεινότητές τὲ 
δοχοῦσαι καὶ σοφίαι ἐν μὲν πολιτικαῖς δυναστείαις γιγνό- 
μεναι φορτιχαί, ἐν δὲ τέχναις βάναυσοι. τῷ οὖν ἀδικοῦντι 
χαὶ ἀνόσια λέγοντι ἢ πράττοντι μαχρῷ ἄριστ᾽ ἔχει τὸ μὴ 
συγχωρεῖν δεινῷ ὑττὸ σεανουργίας είναι" ἀγάλλονται γὰρ 
τῷ ὀνείδει, καὶ οἴονται ἀχούειν ὅτε οὐ λῆροί εἶσι, γῆς 
ἄλλως ἄχϑη, ἀλλ ἄνδρες οἵους δεῖ ἐ ἐν πόλει τοὺς σωϑη- 
σομένους. λεχτέον οὖν τἀληϑές, ὃ ὅτι τοσούτῳ μᾶλλόν εἰσιν 
οἷοι οὐχ οἴονται, ὅτι οὐχὶ οἴονται" ἀγνοοῦσι. γὰρ ζημίαν 
ἀδικίας, ὃ δεῖ ἥκιστα ἀγνοεῖν. οὐ γάρ ἔστιν ἣν δοχοῦσιν, 
στληγαί τὸ χαὶ ϑάνατοι, ὧν ἑνίοτε τιάσχουσιν οὐδὲν ἀδι- 
χοῦντες, ἀλλὰ ἣν ἀδύνατον ἐχφυγεῖν. 

ΘΕΟ. Τίνα δὴ λέγεις; 
Σῷ,. Παραδειγμάτων, ὦ φίλε, ἐν τῷ ὄντι ἑστώτων, 

τοῦ μὲν ϑείου εὐδαιμονεστάτου, τοῦ δὲ ἀϑέου ἀϑλιωτά- 
του, οὐχ ὁρῶντες ὅτι οὕτως ἔχει, ὑπὸ ἠλιϑιεότητός τε χαὶ 
τῆς ἐσχάτης ἀνοίας λανϑάνουσι τῷ μὲν ὁμοιούμενοι διὰ 
τὰς ἀδίχους πράξεις, τῷ δὲ ἀνομοιούμενοι. οὗ δὴ τίνουσι 

8 ϑεὸς -- τι δικαιότατος ϑῖοὈ. βογίϊες. 9, 53 | 8 ϑεὸς --- τι τοῦτο ΤΠεο- 
ἀογεί. {πεγαρεαΐ. Ρ. 251: Οδἰβῇ. [12 ἡ --- τό βάναυσοι Ὑπεοάοτεῖ. {πογαρεαΐ. 
Ῥ. 251 Οδιϑβἕ. 

Ι χρὴ Τ, 564 χ ἴῃ τα5.[ φυγὴ δὲ ΒΤ: φυγὴ ἥδε ΝΑΌΘΥ 52 3 πάνυ 
Β, ἸΔτΑ ΘΠ ΙΟι 5: πάνυ τι Τ, ἘΘ5ΘΡ 5 6 ἵνα μὴ Β: ἵνα] δὴ μιῇ, Ἷ;, 
ΤΔΤΩ ΡΠ οΠμα5, ἵνα δὲ μὴ ἘυβθΡίας5 Ι κακὸς Β, 564 ὁ ἴῃ ΓΔ5. 7 ταῦτα 
Β: ταῦτα μὲν Τ, ἸΔΙΏΌ]ΙΟἤι5, ΕἸ 6 Ό 15 11 τοῦτο ᾿ΔΥΩΌ]ΙΟἢΙΙ5, 
ΤΠροάαογαίιμ5, οοαϊςα5 Ε (ἃ Ετ56}11, οἵ. ΕΠοΙκασέ βο]ορ. Ρ]αδΐ. 25 (οθεί 
ΤΠ ΘΠΊ05.3 11 277: τούτου ΒΤ 15 καὶ σοφίαι Βι: ῬΟΝΗΙ Τ 24 οὐ- 
δὲν πάσχουσιν ΗΠ ΥΒΟΠΙΡ 25 ἐκφυγεῖν --- λέγεις Β, 564 1πηο]υ58 
1Π Τα 5. 
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, -» , ἃς » ..Δ 2 δίκην ζῶντες τὸν εἰχότα βίον ᾧ ὁμοιοῦνται" δὰν ὃ εἴττω- 
μεν ὅτι, ἂν μὴ ἀτταλλαγῶσι τῆς δεινότητος, καὶ τελευτή- 

Ν 3 » Ν -»" - ΄ 

σαντας αὐτοὺς ἐχεῖνος μὲν ὃ τῶν καχῶν χαϑαρὸς τόττος 
3 ,ὔ «Ἄ νὰ Ν ᾿ ς - ς “ - 

οὐ δέξεται, ἐνθάδε δὲ τὴν αὑτοῖς ὁμοιότητα τῆς δια- 
5 γωγῆς ἀεὶ ἕξουσι, καχοὶ χαχοῖς συνόντες, ταῦτα δὴ καὶ 

([. κο 4) 
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παντάπασιν ὡς δεινοὶ χαὶ πανοῦργοι ἀνοήτων τινῶν 
ἀχούσονται. 

ΘΕΟ. Καὶ μάλα. δή, ὦ Σώχρατες. 
ΣΩι Οἶδά τοι, ὦ ἑταῖρε. ἕν μέντοι τι αὐτοῖς συμβέ- 

βηχεν, ὅτι ἂν ἰδίᾳ λόγον δέῃ δοῦναί τε καὶ δέξασϑαι περὶ 
ὧν ιἱνέγουσι, καὶ ἐθελήσωσιν. ἀνδρικῶς σιολὺν χρόνον 
ὑπομιεῖναι χαὶ μὴ ἀνάνδρως φεύγειν, τότε ἀτόπως, ὠ δαι- 
μόνιξ, τελευτῶντες οὐχ ἀρέσκουσιν αὐτοὺ αὑτοῖς περὶ ὧν 
λέγουσιν, χαὶ ἢ δητοριχὴ ἐχείνη πως ἀπομαραίνεται, ὥστε 
σαίδων μηδὲν δοχεῖν διαφέρειν. χεερὴ μὲν οὖν τούτων, 
ἐπειδὴ χαὶ πάρεργα τυγχάνει λεγόμενα, ἀποστῶμεν" εἰ 
δὲ μή, τιλείω ἀεὶ ξιτιρρέοντα χαταχώσει ἡμῶν τὸν ἐξ 
ἀρχῆς λόγον" ἐπὶ δὲ τὰ ἔισιροσϑεν ἴωμεν, εἰ καὶ σοὶ 
δοχεῖ. 

ΘΕΟ. Ἐμοὶ μὲν τὰ τοιαῦτα, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἀηδέ- 
στερα ἀχούειν᾽ ῥάω γὰρ τηλικῷδε ὄντι ἐπαχολουϑεῖν᾽ εἰ 
μέντοι δοκεῖ, γάλιν ἑσανίωμεν. 

ΣΩ: Οὐχοῦν ἐνταῦϑά σου ἡμιὲν τοῦ λόγου, ἐν ᾧ ἔφα- 
μὲν τοὺς τὴν φερομένην. οὐσίαν λέγοντας, χαὶ τὸ ἀεὶ 
δοχοῦν ἑἕχάστῳ τοῦτο καὶ εἶναι τούτῳ ᾧ δοχεῖ, ἐν μὲν 
τοῖς ἄλλοις ἐϑέλδιν διισχυρίζεσϑαι, καὶ οὐχ ἥκιστα περὶ 
τὰ δίκαια, ὡς παντὸς μᾶλλον, ἃ ἂν ϑῆται πόλις δόξαντα 
αὑτῇ, ταῦτα χαὶ ἔστι δίκαια τῇ ϑεμένῃ, ἕωσπερ. ἂν κέηται" 
περὶ δὲ τἀγαϑοῦ οὐδένα ἀνδρεῖον ἔϑ᾽ οὕτως εἶναι, ὥστε 
τολμᾶν διαμάχεσϑαι ὅτι χαὶ ἃ ἂν ὠφέλιμα οἰηϑεῖσα 
γόλις ἑαυτῇ ϑῆται, χαὶ ἔστε τοσοῦτον χρόνον ὅσον ἂν 
χέηται ὠφέλιμα, πλὴν εἴ τις τὸ ὄνομα λέγοι" τοῦτο δέ 
που σχῶμμ᾽ ἂν εἴη πρὸς ὃ λέγομεν. οὐχί; 

ΘΕΟ. Πάνυ γε. 

4 αὐτοῖς Β Ι0 ὅτε ἂν ΒΤ; ὅτ᾽ ἂν Θχοθγρία Ψαϊϊοδηα 173, 
ΨίηαοΡ. 500]. 7 11 ϑελήσωσιν Τ, σοτ.«ἴ 12 φυγεῖν ἐχοογρία 
Μαίοαηα, νΊΠ4ΟΡ. 5ῈΡΡ]. 7 Ι4 πως Ὁ: πῶς ΒΤ, πάντως Ἠειη- 
ἀοτί, οὕτως Αδὲ. 27 τὰ δίκαια Τ: δίκαια Β᾽. 28 αὑτῇ Β: αὐτῇ ιν 
τῇ ὀεμένῃ Β: τιϑεμένῃ Τ 29 ἐαάομν Ἐ: τἀγαϑὰ Τ, τοῦ ἀγα- 
ϑοῦι 33 λέγομεν ΒΤ: ἐλέγομεν { [ οὐχέ ΒΤ: ἢ οὐχέ ΨΊηΔΟΡ, 
5ΌΡΡΙ. γ, Ηδιπάογῇ 

4 
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ΣΩ. Μὴ γὰρ λεγέτω τὸ ὄνομα, ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα [ὃ 
ὀνομαζόμενον ϑεωρεῖται!]. 

ΘΕΟ. Μὴ γάρ. 
Σῷ. Ἅλλ᾽ ὃ ἂν τοῦτο ὀνομάζῃ, τούτου δή που στο- 

χάζεται νομοϑετουμένη, χαὶ πάντας τοὺς νόμους, χαϑ' 
ὅσον οἴεταί τε χαὶ δύναται, ὡς ὠφελιμωτάτους ἑαυτῇ 
τίϑεται" ἢ πρὸς ἄλλο τι βλέπουσα νομοϑετεῖται; 

ΘΕΟ. Οὐδαμῶς. 
ΣΩ, Ἦ οὖν χαὶ τυγχάνει ἀεί, ἢ πολλὰ καὶ διαμαρτά- 

γει ἑχάστη; 
ΘΕΟ. Οἶμαι ἔγωγε καὶ ἁμαρτάνειν. 
ΣΏ. Ἔτι τοίνυν ἐνθένδε ἂν μᾶλλον πᾶς τις ὁμολογή- 

σειδν ταὐτὰ ταῦτα, δἰ περὶ γαντός τις τοῦ εἴδους ἐ ἐρωτῴη, 
ἐν ᾧ χαὶ τὸ ὠφέλιμον τυγχάνει ὄν. ἔστι δέ που χαὶ 
περὶ τὸν μέλλοντα χρόνον. ὅταν γὰρ νομοϑετώμεϑα, ὡς 
ἐσομένους ὠφελίμους τοὺς νόμους τιϑέμεϑα εἰς τὸν ἔτεειτα 
χρόνον. τοῦτο δὲ μέλλον ὀρϑῶς ἂν λέγοιμεν. 

ΘΕΟ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. 19ι δή, οὑτωσὶ ἐρωτῶμεν Πρωταγόραν ἢ ἄλλον 

τινὰ τῶν ἐχβίνῳ τὰ αὐτὰ λεγόντων" πάντων μέτρον ἀνγ- 
ϑρωπὸός ἐ ἐστιν, ὡς φατέ, ὦ Πρωταγόρα, λευχῶν εμελάνων ", 

(. 99}) βαρέων κούφων, οὐδενὸς ὅτου οὐ τῶν τοιούτων" ἔχων 

γὰρ αὐτῶν τὸ χριτήριον ἐν ἑξαυτῷ, οἷα πάσχει τοιαῦτα 
οἰόμενος, ἀληϑῆ τ8 οἴεται αὑτῷ χαὶ ὄντα. οὐχ οὕτως; 

ΘΕΟ. Οὕτως. 

Σῷ, Ἦ καὶ τῶν μελλόντων ἔσεσϑαι, φήσομεν, ὦ 
Πρωταγόρα, ἔχει τὸ χριτήριον ἐν αὑτῷ, χαὶ οἷα ἂν οἰηϑῇ 
ἔσεσϑαι, τοιαῦτα χαὶ γίγνεται ἐκείνῳ τῷ οἰηϑέντι; οἷον 
ϑερμά, ἀρ᾽ ὅταν τις οἰηϑῇ ἰδιώτης αὑτὸν πυρετὸν λήψε- 

1 μὴ γὰρ ΒΤ: μὴ ἄρα ΔΝ ΙΛΟΪΚΕΙΠΊΔΠη, μή 7 ἄρα ΔΝ αρῃοί, γὰρ 
Οὔ. ΨΊΙΠΔΟΌ. 21 |, “λεγέτω --- Μὴ γάρ οτῇ. ΤΊ δ᾽ ὁ: ομαξόμενον ϑεω- 
ρεῖται Β, ἀεΕἸ6ν:: ὃ ὀνομάζομεν. ϑεωρείτω οἸϊτη Βαάπειη Επιηγ στη. 
ΧΧΥΤΙ, (ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα τὸ ὀνομαξόμεν ον ϑεωρείτω ΒΑαΠΔΠῚ 
οὐπὶ δπιοηά. Ὁ ῬΒΙ]ΟΙοΡ. Χ 729), μὴ γὰρ --- μὴ γὰρ ἀρ]αν! ΠρΡοΥ 
Βδαάμδιη πηη6πΊοβ.2 Ν]] 28 4 που ΒΤ: πόλις ΒΑΑΠΑΙὴ ΡὨΠΟΙΟΡ. 
Χ 729 οἴ. τηηεηηοβ.2 Ν] 28 9 πολλὰ Β: καὶ πολλὰ ἢν 10 ἑκά- 
στη ΨΊΠΑΟΡ. 5ιρρΡ]. 7: ἑκάστῃ ΒΤ 11 ἁμαρτάνειν ΒΤ: διαμαρτά- 
νειν ἴ 14 καὶ ΒΤ; τὸ ἨδπηΔηη 17 μέλλον {: μᾶλλον ΒΤ 
ΣΤ λευκῶν, ,᾿ μελάγων ( ΟΥ̓ΠΑΥΊα5 βοορ. 24: λευκῶν ΒΤ 22 ὅτου οὐ 
Β: ὅτου οὐν Τ 23 αὐτῶν ἴῃ ΤηΔΥΡ. αὐ. Τ΄. “24 αὐτῶ Τ: αὐτῷ Β 
27 αὑτῷ Βῖί: αὐτῷ Τ' 28 τοιαῦτα ἩφΙΠαοτί; ταῦτα ΒΤ 29 αὐ- 
τὸν Ἴ, σοι. ἴ 

ΙΟ 

15 

20 

25 



ΙΟ 

15 

20 

25 

30 

119 ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ. δ 
ΝΕ ΩΥ ΄ Ν ΄ ἘΜ 

σϑαι χαὶ ἔσεσϑαι ταύτην τὴν ϑερμότητα, χαὶ ἕτερος, 
ἰατρὸς δέ, ἀντοιηϑῇ, κατὰ τὴν ποτέρου δόξαν φῶμεν τὸ 
μέλλον ἀποβήσεσϑαι; ἢ κατὰ τὴν ἀμφοτέρων, καὶ τῷ μὲν 
ἰατρῷ οὐ ϑερμὸς οὐδὲ πυρέττων γενήσεται, ἑαυτῷ δὲ 
2 ’ 

ἀμφότερα; 
ΘΕΟ. 7ελοῖον μεντἂν εἴη. 
ΣΩ, Ἂ1λλ᾽ οἶμαι περὶ οἴνου γλυχύτητος καὶ αὐστηρό- 

, ΡΣ ς - - , 2 3 9 

τητος μελλούσης ἔσεσθαι ἢ τοῦ γεωργοῦ δόξα, ἀλλ᾽ οὐχ 
ἡ τοῦ κιϑαριστοῦ χυρία. 

ΘΕΟ. Τί μὴν; 
, 9 91 53 ν Ὁ) , . 2 ’, 

ΣΩ, Οὐδ᾽ ἂν αὖ περὶ ἀναρμόστου τὲ καὶ δυαρμόστου 
2 ’ ’ὔ ᾽Ὰ ,ὕ ’ὔ - « 

ἐσομένου τταιδοτρίβης ἂν βέλτιον δοξάσειεν μουσικοῦ, ὃ 
χαὶ ἔπειτα αὐτῷ τῷ παιδοτρίβῃ δόξει εὐάρμοστον εἶναι. 

ΘΕΟ. Οὐδαμῶς. 
ΣΩ, Οὐχοῦν καὶ τοῦ μέλλοντος ἑστιάσεσϑαι μὴ μαγει- 

ριχοῦ ὄντος, σχευαζομένης ϑοίνης, ἀχυροτέρα ἡ χρίσις τῆς 
τοῦ ὀψοποιοῦ περὶ τῆς ἐσομένης ἡδονῆς. περὶ μὲν γὰρ 
τοῦ ἤδη ὄντος ἑχάστῳ ἡδέος ἢ γεγονότος μηδέν πω τῷ 
λόγῳ διαμαχώμεϑα, ἀλλὰ περὶ τοῦ μέλλοντος ἑχάστῳ καὶ 

Ψ ἣν “} Ἂ Ἁ ς - »Ὶ 

δόξειν καὶ ἔσεσϑαι πότερον αὐτὸς αὑτῷ ἄριστος χριτής, 
’ 2 Υ ’ Ἁ » ᾿ ς “ 

ἢ σύ, ὦ Πρωταγόρα, τὸ γε περὶ λόγους πιϑανὸν ἑκάστῳ 

ἡμῶν ἐσόμενον εἰς δικαστήριον βέλτιον ἂν προδοξάσαις 
ἢ τῶν ἰδιωτῶν ὁστισοῦν; 

ΘΕΟ. Καὶ μάλα, ὦ Σώχρατες, τοῦτό γε σφόδρα 
ὑπισχνεῖτο πάντων διαφέρειν αὐτός. 

ν , 5 , ἜΧΩΝ 2 ’ 2. 5 Ψ » ’ 

ΣΩ, Δ Δία, ὦ μέλε" ἢ οὐδείς γ ἂν αὑτῷ διελέγετο 
διδοὺς πολὺ ἀργύριον, εἰ μὴ τοὺς συνόντας ἔπειϑεν ὅτι 

ἥ , ,ὕ - ᾿ ’ 

χαὶ τὸ μέλλον ἔσεσϑαί τε χαὶ δόξειν οὔτε μάντις οὔτε 
ἢ λ - 

τις ἄλλος ἄμεινον χρίνειεν ἂν ἢ αὐτός [αὑτῷ]. 
ΘΕΟ. ““ληϑέστατα. 
ΣΩ, Οὐχοῦν χαὶ αἱ νομοϑεσίαι καὶ τὸ ὠφέλιμον περὶ 

τὸ μέλλον ἐστί, καὶ πᾶς ἂν ὁμολογοῖ νομοϑετουμένην 
“ 3 5 » 

σπόλιν πολλάχις ἀνάγχην εἶναι τοῦ ὠφελιμωτάτου ἄπτο- 
τυγχάνειν; 

15 τοῦ --- τό χρίσις Τκλιοῖαη. ἀθ ΡαγΔ5. 5 

Ι καὶ ἔσεσϑαι οτὴη. Τ, αἀά. ὁ τπιἂν αὐ ΒΤ: αὖὔξ 12 ὃ οῃ]. 
ΝΑ το 0 ΘΠ 13 παιδοτρίβει Τ, σοΥΥ. Τ 16 ἀκυροτέρα ἴ: ἀκυρώ- 
τερα ΒΤ διτόγεῖ: τότε ΒΤῚ 2425 ὑπισχνεῖτο Β: ὑπισχνεῖ τὸ Τ' 
26 ἡ Ὁ :τἢ.Β, 1 27 εἰ μὴ ΒΤ: εἴ πη Ἡεἰπάογί, ροϑϑὶβ8 σοῃϊςεῦα 
εἴδη εἰ δὴ 29 αὐτῷ ἀφ]ονιῖ ΟΠ] ΘΙ  οΠ6Υ 33 ἀνάγκην Β, 
ΓΕΟΘἢ5 {: ἀνάγκη Τ (ἀνάγκη δῃηΐθ οΙη6ηά. Ὁ) 

175: 
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ΘΕΟ. Μάλα γε. 
ΣΩ, Μετρίως ἄρα ἡμῖν πρὸς τὸν διδάσχαλόν σου 

Β εἰρήσεται, ὅτι ἀνάγχη αὐτῷ ὁμολογεῖν σοφώτερόν τε ἄλλον 
ἄλλου εἶναι χαὶ τὸν μὲν τοιοῦτον μέτρον εἶναι, ἐμοὶ δὲ 
τῷ ἀνεπιστήμονι μηδὲ ὁήτωστιοῦν ἀνάγκην δἶναι μέτρῳ 5 
γίγνεσϑαι, ὡς ἄρτι μ8 ἡνάγχαξεν ὃ ὑπὲρ ἐχείνου λόγος, 
εἴτ᾽ ἐβουλόμην εἴτε μή, τοιοῦτον εἶναι. 

ΕΘΟ. ἸἘβκδίνῃ μοι δοχεῖ, ὦ Σώχρατες, μάλιστα ἁλί- 
((.τοο8) σχεσϑαι ὁ λόγος, ἁλισχόμενος χαὶ ταύτῃ, ἢ τὰς τῶν ἄλλων 

δόξας χυρίας ποιεῖ, αὗται δὲ ἐφάνησαν τοὺς ἐχείνου τὸ 
λόγους οὐδαμῇ ἀληϑεῖς ἡγούμεναι. 

ΕἸ τΞ ΟΣ Πολλαχῇ, ) Θεόδωρε, χαὶ ἄλλῃ ἂν τό γε τοι- 
οὔτον ἁλοίη μὴ πᾶσαν παντὸς ἀληϑῆ δόξαν εἶναι" περὶ 
δὲ τὸ παρὸν ἑχάστῳ πάϑος, ἐξ ὧν αἱ αἰσϑήσεις καὶ αἱ 
χατὰ ταύτας δόξαι γίγνονται, χαλεπώτερον ἑλεῖν ὡς οὐκ τὸ 
ἀληϑεῖς. ἴσως δὲ οὐδὲν λέγω" ἀνάλωτοι γάρ, εἰ ἔτυχον, 
εἰσίν, χαὶ οἱ φάσχοντες αὐτὰς ἐναργεῖς τε εἶναι καὶ ἐπι- 
στήμιας τάχα ἂν ὄντα λέγοιεν, χαὶ Θεαίτητος ὃδε οὐχ ἀπὸ 
σχοτιοῦ εἴρηκεν αἴσϑησιν καὶ ἐπιστήμην ταὐτὸν ϑέμενος. 

9) σροσιτέον οὖν ἐγγυτέρω, ὡς ὃ ὑπὲρ “Πρωταγόρου λόγος - 

ἐπέταττε, χαὶ σχεπτέον τὴν φερομένην ταύτην οὐσίαν 
διαχρούοντα, εἴτε ὑγιὲς εἴτε σαϑρὸν φϑέγγεται" μάχη δ᾽ 
οὖν περὶ αὐτῆς οὐ φαύλη οὐδ᾽ ὀλίγοις γέγονεν. 

ΘΕΟ. Πολλοῦ χαὶ δεῖ φαύλη εἶναι, ἀλλὰ περὶ μὲν 
τὴν Ἰωνίαν χαὶ ἐπιδίδωσι τιάμπτολυ. οἱ γὰρ τοῦ Ἡραχλεί- 25 
του ἑταῖροι χορηγοῦσι τούτου τοῦ λόγου μάλα ὃ ἐρρωμένως. 

ΣΩ. Τῷ τοι, ω φίλε Θεόδωρε, μᾶλλον σκεπτέον καὶ 
ἐξ ἀρχῆς, ὥσπερ αὐτοὶ ὑποτείνονται. 

Ἐ; ΘΕΟ. Παντάπασι μὲν οὖν. καὶ γάρ, ὦ Σώκρατες, 

σιερὶ τούτων τῶν Ἡραχλειτείων, ἢ ὥσπερ σὺ λέγεις Ὁμη- 30 
ρείων, καὶ ἔτι παλαιοτέρων, αὐτοῖς μὲν τοῖς περὶ τὴν 
Ἔφεσον, ὅσοι προσττοιοῦνται ἔμπειροι, οὐδὲν μᾶλλον οἷόν 

2 μετρίως --- 6 γίγνεσϑαι 5100. Ε0]05. 1, 42, 5] τ2 πολλαχῇ --- τό ἀληϑεῖς 
ΒΙΟΡ. δοἷορ. 1, 42, 4 | 2ο προσιτέογ --- 56, 12 τἀναντία Ἐλι5Ε. ργδεραῦ. Ἔνδηρ. 
14, 4(11 258 Τιπάογί) 

ἡ εἴτ᾽ ἐβουλόμην Τ: εἶτε βουλόμην Β, εἴτε βουλοίμην Ῥ 9 ὁ 
ΓΤ ἁλισκόμενος ταύτῃ ἡ Ἠδυϑάθ 5Ρ66. οΥἹ. 43 [. ἜἋΒ ι8ὃ ὄντα 
ΒΤ: τὰ ὄντα Αδὲ 22 διακρούοντα Τ: ἀκούοντα Β 25 πάμπολυ 
ΤΡ: πάμιπολυν Β, ΔΡορστο Ν 27 τῷ τοι Βί, ἘυϑΘΡΙα5; τοῦτο αἴ 
ΠΟΙ ἢ ἩΣ 110» Βι: μάλα Τ [ σκεπτέον καὶ Β: σκεπτέον Τ' 
30 ἡρακλειτέω» Β., οοτΥ. Ὁ 22 ἔμπειροι ΒΤ, Ἐπ56Ό᾽α5:; ἐμστειοίαν 
ΟΥ̓ΘΙΙΙ, ἔμπειροι εἴναι ΝΊΠΑΟΡ. 21 
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τὲ διαλεχϑῆναι ἢ τοῖς οἰστρῶσιν. ἀτεχνῶς γὰρ χατὰ 
τὰ συγγράμματα φέρονται, τὸ δ᾽ ἐπιμεῖναι ἐπεὶ λόγῳ χαὶ 
ἐρωτήματι χαὶ ἡσυχίως ἐν μέρει ἀποχρίνασϑαι καὶ ἐρέ- 
σϑαι ἧττον αὑτοῖς ἔνι ἢ τὸ μηδέν" μᾶλλον δὲ ὑπερβάλλει 
τὸ οὐδ᾽ οὐδὲν πρὸς τὸ μηδὲ σμιχρὸν ἐνεῖναι τοῖς ἀνδρά- 
σιν ἡσυχίας" ἀλλ ἂν τινὰ τί ἔρῃ, ὥσπερ ἐχ φαρέτρας 
δημιατίσκια αἰνιγματώδη ἀνασττῶντες ἀποτοξεύουσιν, χἂν 
τούτου ζητῇς λόγον λαβεῖν, τέ εἴρηχεν, ἕτέρῳ τιετιλήξει 
χαινῶς μετωνομασμένῳ, περανεῖς δὲ οὐδέποτε οὐδὲν πρὸς 
οὐδένα αὐτῶν" οὐδέ γε ἐχεῖνοι αὐτοὶ πρὸς ἀλλήλους, ἀλλ᾽ 
εὖ πάνυ φυλάττουσι. τὸ μηδὲν βέβαιον ἐᾶν εἶναι μήτ᾽ ἐν 
λόγῳ μήτ᾽ ἐν ταῖς αὑτῶν ψυχαῖς, ἡγούμενοι, ὡς ἐμοὶ δο- 
χεῖ, αὐτὸ στάσιμον εἶναι" τούτῳ δὲ πάνυ τιολεμοῦσιν, 
χαὶ καϑ' ὅσον ἀὐβόῦ ταν πανταχόϑεν ἐχβάλλουσιν. 

ΣΩ. Ἴσως, ὦ Θεόδωρε, τοὺς ἄνδρας μαχομένους 
ἑώραχας, εἰρηνεύουσιν δὲ οὐ συγγέγονας᾽ οὐ γὰρ σοὶ 
ἑταῖροί εἶσιν" ἀλλ᾽, οἶμιαι, τὰ τοιαῦτα τοῖς μαϑηταῖς 
ἐπεὶ σχολῆς φράζουσιν, οὺς ἂν βούλωνται ὁμοίους αὑτοῖς 
σποιῆσαι. 

ΘΕΟ. Ποίοις μαϑηταῖς, ὦ δαιμόνιε; οὐδὲ γίγνεται 
τῶν τοιούτων ἕτερος ἑτέρου μαϑητής, ἀλλ᾽ αὐτόματοι 
ἀναφύονται, ὁπόϑεν ἂν τύχῃ ἕκαστος αὐτῶν ἐνθουσιάσας, 
χαὶ τὸν ἕτερον ὃ ἕτερος οὐδὲν ἡγεῖται εἰδέναι. παρὰ μὲν 
οὖν τούτων, ὅτιερ γα ἐρῶν, οὐκ ἂν ττοτε λάβοις λόγον οὔτε 
ἑχόντων οὔτε ἀκόντων" αὐτοὺς δὲ δεῖ παραλαβόντας 
ὥσπερ πρόβλημα ἐπισχοπεῖσϑαι. 

ΣΩ. Καὶ μετρίως γξ λέγεις. τὸ δὲ δὴ πρόβλημα ἄλλο 
τι παρειλήφαμεν παρὰ μὲν τῶν ἀρχαίων, μετὰ πτοιήσεως 
ἐπτιχρυτιτομένων τοὺς πολλούς, ὡς ἡ γένεσις τῶν ἄλλων 
σπεάντων Ὥχεανός τε χαὶ Τηϑὺς δεύματα τυγχάνει καὶ οὐδὲν 
ἕστηχε, παρὰ δὲ τῶν ὑστέρων ἅτε σοφωτέρων ἀναφανδὸν 
ἀποδειχνυμένων, ἵνα καὶ οἱ σχυτοτόμοι αὑτῶν τὴν σοφίαν 
μάϑωσιν ἀκούσαντες χαὶ παύσωνται ἠλιϑίως οἰόμενοι 
τὰ μὲν ἑστάναι, τὰ δὲ χινεῖσϑαι τῶν ὄντων, μαϑόντες δὲ 

6 ἀλλ᾽ --- 25 εἰδέναι ΤΠεοάογοξ. πογαρειΐ. Ρ. 63 (ὐαἰϑέ, 

3 ἡσυχίως Τ, 564 ὦ 6Χ ο΄]6η6. 44.μᾶλλον δὲ ---- ἡσυχίας α616- 
νι Η. Βομπηαὶ ΕἸΘΟΚεΐβ. Ιδῆγρ. (ΠῚ 8ο6, “δτούτου ΒΤ: του 
Ἡδεϊηάοτῇ 18 αὐτοῖς ΤΡ, αὐτοῖς Β 24 ὅπερ ἤα ἐρῶν Τ, ἴῃ πιᾶγρ. 
Τεσθὴβ Ὁ; δπεριηιαξρῶν ,: 27 δὲ δὴ Ευβορίας: γε δὴ ΒΤ, 
οἵ. Ἐπ Πγάδῃ 14,1 30 'ὥκεανός τε καὶ Τηϑὺς ἀρΙ]Ιανὶ ΝΑΟΥ͂ 52 
34 μαϑόντες δὲ Β: οτῇ. Τ' 
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ὅτι πάντα κινεῖται τιμῶσιν αὐτούς; ὀλίγου δὲ ἐπελαϑό- 
μην, ὦ Θεόδωρε, ὅτι ἄλλοι αὖ τἀναντία τούτοις ἀπεφή- 
γαντο, οὖλον ἀκίνητον τελέϑειν τῷ τεᾶν ὄνομ᾽ δέναι, 
καὶ ἄλλα ὅσα Μέλισσοί τε χαὶ Παρμενίδαι ἐναντιούμεγοι 
πᾶσι τούτοις διϊσχυρίζονται, ὡς ἕν τὲ πάντα ἐστὶ χαὶ 
ἕστηχεν αὐτὸ ἐν αὑτῷ, οὐχ ἔχον χώραν ἐν ἡ κινεῖται. 
τούτοις οὖν, ὦ ἑταῖρε, πᾶσι τί χρησόμεθα; κατὰ σμε- 
χρὸν γὰρ προϊόντες λελήϑαμεν ἀμφοτέρων εἰς τὸ μέσον 
στετωχότες, χαὶ ἂν μή σῃ ἀμυνόμενοι διαφύγωμεν, δέτην 
δώσομιεν ὥσπερ οἱ ἐν ταῖς παλαίστραις διὰ γραμμῆς 
παίζοντες, ὅταν ὑπ’ ἀμφοτέρων ληφϑέντες ἕλκωνται εἰς 
τἀναντία. δοχεῖ οὖν μοι τοὺς ἑτέρους πρότερον σκχδπτϑον, 
ἐφ᾽ οὔσπερ ὡρμήσαμεν, τοὺς δέοντας" χαὶ ξὰν μέν τι 
φαίνωνται λέγοντες, συνέλξομεν μετ᾿ αὐτῶν ἡμᾶς αὑτούς, 
τοὺς ἑτέρους ἐχφυγεῖν πειρώμενοι" ἐὰν δὲ οἱ τοῦ ὅλου 
στασιῶται ἀληϑέστερα λέγειν δοχῶσι, φευξόμεϑα σαρ᾽ 
αὑτοὺς ἀτ αὖ τῶν τὰ ἀκίνητα χινούντων. ἀμφότεροι δ᾽ 
ἂν φανῶσι μηδὲν μέτριον λέγοντες, γελοῖοι ἐσόμεϑα ἡγού- 
μέδγοι ἡμᾶς μὲν τὶ λέγειν φαύλους ὄντας, “ταμταλαίους 

δὲ χαὶ πασσόφους ἄνδρας ἀποδεδοκιμακότες. ὅρα οὖν, 
ὦ Θεόδωρε, εἰ λυσιτελεῖ εἰς τοσοῦτον προϊέναι κίνδυνον. 

ΘΕΩ. Οὐδὲν μὲν οὖν ἀνεχτόν, ὦ Σώχρατες, μὴ οὐ 

διασχέψασϑαι τί λέγουσιν ἑχάτεροι τῶν ἀνδρῶν. 
ΣΩ, Σχεχτέον ἂν εἴη σοῦ γε οὕτω προϑυμουμένου. 

τ ὀλίγου --- κ διισχυρίξζονται Ὑπεοάοτεί. ἐμεταρειιξ. Ρ. 64. Οαἰϑέ. | 3 ἔγαστι. 
ΡῬὮ1οβ. 1 124 ν. ο8 Μυ]]δοῇ. 

3 οὖλον ἀκίνητον τελέϑειν τῷ πᾶν ὁνομ᾽ εἶναι (ΟΡ Θὲ ΤΩΠΘΙΏΟΒ5. 
ΙΧ 3282: οἷον ἀκένητον τελέϑει τῷ παντὶ ὄνομ᾽ εἶναι ΒΎΊ, οἷον ἀκί- 
γνητον. τελέϑει τῷ πάντ᾽ ὄνομ᾽ εἶναι Ἐλι5ΘΡ᾽α5, οἷον ἀκένητον τελέϑει 
τῷ πᾶν ὄνομ᾽ εἶναι ΘΙ ΠΡ Ποῖα 1 ἴῃ Ατὶβίοί. ρῇγϑ. ἔ. 78, οὐλον ἀκένη- 
τόν τ᾽ ἔμεναι ᾧ πάντ᾽ ὄνομα ἔσται ΘΙΤΩΡΠΊΟἾ 5 1]. ο. ἔ, το, οὖλον ἀ ἀκί- 
γητόν τ᾽ ἔμεναι, ᾧ πᾶν ὄνομ᾽ ἐστίν ΒΙΤΩΡΠΙΟΙΙΒ 1. ἘΠῚ: 31}, οἷον ἀκένη- 
τον» τελέϑειν ᾧ πάντ᾽ ὄνομ᾽ εἶναι (γε! οἷον ἀκίνητόν τὲ σέλειν, τῷ 
πάντ᾽ νομ᾽ ἐστίν) Βυϊεπιδπῃ, ου ὑλον ἀκίνητόν τε πέλειν" τῷ πάντ᾽ 
ὁνομ εἶναι Αϑί 6 αὐτὸ ἐν δΕΧ αὐτὸν ἰφδοί!Π) νἹ ἀθίατγ Τ 9. πες 
πτωκότες ΒΤ: ἐμπεπτωκότες ΝΑΌΘΥ 52 16 παρ᾽ αὐτοὺς ἀπ᾽ αὖ 
τῶν ΘΟΠΘΙΘΥ ΟΠ Υ: ἀπ᾽ αὐτῶν τῶν παρ᾽ αὐτοὺς Β, τῶν παρ᾽ αὐτοὺς 

Ι 

ἀπ᾽ αὐτῶν Τ, 564 τῶν ἀδ]αν! ΓΘΟΘΏΒ ἴ, ἀπ᾽, αὐτῶν τῶν παρ᾽ αὐτοὺς 
ἴῃ ἈΓΟΠΘΕΎΡΟ [1556 ν]ἀδατ, παρ᾽ αὐτοὺς αὖ ἀπὸ τῶν ΒεΚΙΚου, παρ᾽ 
αὐτοὺς ἀπὸ τούτων τῶν ΘΙΔΙΠΠΡ ΔΙ 17 τὰ ἀκίνητα Β: καὶ τὰ 
ἀκίνητα Τ' 18 ἡγούμενοι Τ, ΓΘΟΘΏ5 Ὁ: ἡγούμεϑα Β' τοῦ, 0. 19 
22 οὐδὲν ΒΤ; οὐδὲ ΝΑΌΕΙ 52 [ ἀνεκτόν ΒΤ; ἀνετέον Μαάνὶρ 
Δάνοίβ. 1 376 
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δοχεῖ οὖν μοι ἀρχὴ εἶναι τῆς σχέψεως κινήσεως πέρι, 
ποῖόν τί ποτε ἄρα λέγοντες φασὶ τὰ πάντα κινεῖσϑαι. 
βούλομαι δὲ λέγειν τὸ τοιόνδε" πτότερον ἕν τι εἶδος αὐτῦς 
λέγουσιν ἢ ὥσττερ ἐμοὶ φαίνεται δύο; μὴ μέντοι μόνον 
ἐμοὶ δοχείτω, ἀλλὰ συμμέτεχε καὶ σύ, ἵνα κοινῇ πάσχω- 
μὲν, ἂν τι χαὶ δέῃ. καί μοι λέγε" ἄρα κινεῖσθαι χαλεῖς, 
ὅταν τι χώραν ἔχ χώρας μεταβάλλῃ ἢ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ 
στρέφηται:; 

ΘΕΟ. Ἔγωγε. 
ΣΩ. Τοῦτο μὲν τοίνυν ἕν ἔστω εἶδος. ὅταν δὲ ἢ μὲν 

ἐν τῷ αὑτῷ, γηράσχῃ δέ, ἢ μέλαν ἐκ λευχοῦ ἢ σχληρὸν 
ἐχ μαλακοῦ γίγνηται, ἤ τινὰ ἄλλην ἀλλοίωσιν ἀλλοιῶται, 
ἄρα οὐχ ἄξιον ἕ ἕτερον εἶδος φάναι κινήσεως; 

ΘΕΟ. ἼἌμοιγε δοκεῖ. 
ΣΩ. ἄναγχαῖον μὲν οὖν. δύο δὴ λέγω τούτω εἴδη 

κινήσεως, ἀλλοίωσιν, τὴν δὲ φορᾶν. 
ΘΕΟ. Ὀρϑῶς γε λέγων. 
ΣΩ. Τοῦτο τοίνυν οὕτω διελόμενοι διαλεγώμεϑα ἤδη 

τοῖς τὰ πάντα φάσχουσιν χινεῖσϑαι καὶ ἐρωτῶμεν" τιό- 
τερον 7τᾶν φατὲ ἀμφοτέρως κινεῖσϑαι, φερόμιενόν τε χαὶ 
ἀλλοιούμενον, ἢ τὸ μέν τί ἀμφοτέρως, τὸ δ᾽ ἑτέρως; 

ΘΕΟ. “λλὰ μὰ “0 ἔγωγε οὐκ ἔχω εἰτιεῖν" οἶμαι δ᾽ 
ἂν φάναι ἀμφοτέρως. 

Σῷ. Εἰ δέ γε μή, ὦ ἑταῖρε, κινούμενα τε αὑτοῖς καὶ 
ἑστῶτα φανεῖται, χαὶ οὐδὲν μᾶλλον ὀρϑῶς ἕξει εἰπεῖν 

ὅτι χινεῖται τὰ ττάντα ἢ ὅτι ἕστηκεν. 
ΘΕΟ. “ληϑέστατα λέγεις. 
ΣΩ, Οὐχοῦν ἐπειδὴ κινεῖσθαι αὑτὰ δεῖ, τὸ δὲ μὴ 

κινεῖσθαι μὴ ἐνεῖναι μηδενί, πτάντα δὴ πᾶσαν χίνησιν ἀεὶ 
χιγνξεῖται. 

6 καί --- τό φοράν 510]. ξοἷοξ. 1, 19, 8 

Ι ἡ ἀρχὴ ἩφΙηάο 2. λέγοντες φασὶ ΒῚ λέγοντες Τ' γ ἢ -α 
στρέφηται ἀφ]αν! ΝΑΡΕΥ 53 11 ἐν τῶ Β, 564 ἐν 6Χχ επλεηᾶ. 
εἴ τ σιργα νϑΥϑιΠ), ἴῃ τηδΥρ. 1} ποία | γηράσκη Β, 564 ἢ ἘΣ 
Εγ6Πη6. (γηράσκει ἀῃΐα ΘἸη6η6. Π) 12 γίγνηται ΒΥ; γιγνόμενον 
ΝΑΡΌΘΥ 53 ] ἀλλοίωται Τ, ΠΟΥ̓Τ. ΓΘοΘ5 ὁ 14 ἔμοιγε δοκεῖ ἀναγκαίως. 
͵“Σω. Δύο μὲν οὐν δὴ Αϑί, ἔμοιγε δοκεῖ ἀαδ]ανὶ εἰ ϑοογαι5 ποσήθη δηΐθ 
δύο ροϑυϊξ Βαάμαιὴ Ῥῃαθαγ. ΧΟ τὸ τούτως Β] εἴδη κινήσεως τούτω 
Ὁ ΘΟΕ τό φοσαν νΊΠΘΌΠ.- ΒΌΡΡΙ. 7, ΗἩεἰηδοτί: περιφοράν ΒΤ, 
ϑίοραριιβ, οἵ. 16ρ. 132,7 (φοράν τε καὶ περιφοράν ἴῃ ΕἸ ΠἸΟΠ6 ῬΥΙΟΥΘ 
ρν ἀγοάεμν ἀντ 24 τε αὐτοῖς ΝΊΠΑΟΌ. 50ΡΡ]. 7, Ηεἰηαογί: τε 

ἑαυτοῖς ΒΤ (τε αὑτοῖς ΠΩ) 29 ἐνεῖναι Ὀ: ἕν εἶναι ΒΤ 

ε 

(ἔ, τοι 84) 
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ΘΕΟ. ΑΙνάγχη. 
ΣΩ. Σκόττει δή μοι τόδε αὐτῶν᾽ τῆς ϑερμότητος ἢ 

λευχότητος ἢ ὁτουοῦν γένεσιν οὐχ οὕτω στως ἐλέγομεν 
φάναι αὐτούς, φέρεσϑαι ἕχαστον τούτων ἅμα αἰσϑήσει 
μεταξὺ τοῦ ποιοῦντός τὲ χαὶ πάσχοντος, καὶ τὸ μὲν 
σάσχον αἰσϑητὴν ἀλλ᾽ οὐκ αἴσϑησιν ἄρα γίγνεσϑαι, τὸ 
δὲ ποιοῦν ποιόν τι ἀλλ᾽ οὐ ποιότητα; ἴσως οὖν Υ ποιό- 
τῆς ἅμα ἀλλόκοτόν τε φαίνεται ὄνομα χαὶ οὐ μανϑάνεις 
ἁϑρόον λεγόμενον" χατὰ μέρη οὖν ἄχουε. τὸ γὰρ ποιοῦν 
οὔτε ϑερμότης οὔτε λευχότης, ϑερμὸν δὲ χαὶ λευχὸν 
γίγνεται, χαὶ τἄλλα οὕτω" μέμνησαι γάρ που ἐν τοῖς 
πρόσϑεν ὅτι οὕτως ἐλέγομεν, ἕν μηδὲν αὐτὸ χκαϑ'᾽ αὑτὸ 
εἶναι, μηδ᾽ αὖ τὸ ποιοῦν ἢ πάσχον, ἀλλ᾽ ἐξ ἀμφοτέρων 
σιρὸς ἄλληλα συγγιγνομένων τὰς αἰσϑήσεις χαὶ τὰ 
αἰσϑητὰ ἀποτίχτοντα τὰ μέν ποι᾿ ἄττα γίγνεσϑαι, τὰ δὲ 
αἰσϑανόμενα. 

ΘΕΟ. Μέμνημαι" πῶς δ᾽ οὔ; 
Σῶ. Τὰ μὲν τοίνυν ἄλλα χαίρειν ἐάσωμεν, εἴτε ἄλλως 

εἴτε οὕτως λέγουσιν" οὗ δ᾽ ἕνεχα λέγομεν, τοῦτο μόνον 
φυλάττωμεν, ἐρωτῶντες" κινεῖται καὶ δεῖ, ὡς φατέ, τὰ 
πάντα; ἢ γάρ; 

ΘΕΟ. Μαέ. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἀμφοτέρας ἃς διειλόμεϑα κινήσεις, φερό- 
μενά τε χαὶ ἀλλοιούμενα; 

ΘΕΟ. Πῶς δ᾽ οὔ; εἴ πέρ γε δὴ τελέως κινήσεται. 
ΣΩ. Εἰ μὲν τοίνυν ἐφέρετο μόνον, ἠλλοιοῦτο δὲ μή, 

εἴχομεν ἄν που εἰπεῖν, οἷα ἄττα δεῖ τὰ φερόμενα" ἢ πῶς 
λέγομεν; 

ΘΕΟ. Οὕτως. 
ΣΩ,. Ἐπειδὲ δὲ οὐδὲ τοῦτο μένει, τὸ λευχὸν ῥεῖν τὸ 

δέον, ἀλλὰ μεταβάλλει, ὥστε καὶ αὐτοῦ τούτου εἶναι δοήν, 
τῆς λευκότητος, καὶ μεταβολὴν εἰς ἄλλην χρόαν, ἵνα μὴ 

6 αἰσϑητὴν Βυζτηδηη: αἰσϑητὸν ΒΤ, αἰσϑανό μενον Ηδεηἀοτχί, 
αἰσϑητικὸν 6Χ ΕΙη6η4. Δρορτ. Η (αἰσθητόν τι ἀλλ᾽ οὐκ αἴσϑησιν 
γίγνεσθαι ΠΟΘΏΘΌΘΕΙΚ ΗΙ5ϑίηῖκ δηϊπηδαν. 70) | ἄρα 50Ὑ]ρ51: ἔτι ΒΤ, 
οὔ. ΨΊη6Ο0. ΒΌΡΡΙ]. 7 7 ποιόντι ΘΧ οτηθηα. ΔΡΟΡΥ. ῬΑΓΙΒΙΠΌΠῚ 1811: 
ποιοῦντι Β, ποιοῦν, τε ΤΌ 8 ἀλλοκοτώτερο» (0]]. ΒΕΙΞΚ. ἀηθοά. 
2783» .22 ΝΑΡοι τι ἐν Τ: καὶ] ἐν Β, 564 καὶ ροκίεξα δάἀαϊζατμη νϊά6- 
ἴὰγ (καὶ οὔη. Ὁ) 15 ἀποτίκτοντα ΒΤ: ἀποτεχϑέντα Μαανὶρ 
δάνοιβ. 1.276 μέν ποι ΒΤ, μέν ποιὰ Ῥξ 28 λέγομεν ΤΙ λέγωμεν Β 
30 τοῦτο Βῖ: τότε Τ' 21 τούτου Βῖ: τοῦ Τ' 
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ἁλῷ ταύτῃ μένον" ἀρά ποτε οἷόν τέ τι προσειπεῖν χρῶμα, 
ὥστε καὶ ὀρϑῶς προσαγορεύειν; 

ΘΕΟ. Καὶ τίς μηχανή, ὦ Σώχρατες, ἢ ἄλλο γέ τι 
τῶν τοιούτων, εἴπερ ἀξὶ λέγοντος ὑπεξέρχεται, ἅτε δὴ 
δέον; 

ΣΩ, Τί δὲ περὶ αἰσϑήσεως ἐροῦμεν ὁποιασοῦν, οἷον 
τῆς τοῦ ὁρᾶν ἢ ἀχούειν; μένειν ττοτὲ ἐν αὐτῷ τῷ ὁρᾶν ἢ 
ἀχούειν; 

ΘΕΟ. Οὔχουν δεῖ γε, εἴχεερ πάντα κινεῖται. 
ΣΩ, Οὗὔτε ἄρα ὁρᾶν προσρητέον τι μᾶλλον 1 ἢ μὴ ὁρᾶν, 

οὔτε τιν ἄλλην αἴσϑησιν μᾶλλον ἢ μή, πάντων γε ττάν-- 
τῶς χινουμένων. 

ΘΕΟ. Οὐ γὰρ οὖν. 
ΣΩ, Καὶ μὴν αἴσϑησίς γε ἐπιστήμη, ὡς ἔφαμεν ἐγα' 

τὲ χαὶ Θεαίτητος. 
ΘΕΟ. Ἦν ταῦτα. 
ΣΩ. Οὐδὲν ἄρα ἐπιστήμην μᾶλλον ἢ μὴ ἐπιστήμην 

ἀπεχρινάμεϑα ἐρωτώμενοι ὅ τί ἐστιν ἐπιστήμη. 
ΘΕΟ. ᾿δοίκατε. 

ΣΩ. Καλὸν ἂν ἡμῖν συμβαίνοι τὸ ἐπανόρϑωμα τῆς 
ἀποχρίσεως, ττροϑυμηϑεῖσιν ἀποδεῖξαι ὅτι πάντα κινεῖται, 
ἵνα δὴ ἐχείνη ἡ ἀπόχρισις ὀρϑὴ φανῇ. τὸ δ᾽, ὡς ἔοικεν, 
ἐφάνη, εἰ πάντα κινεῖται, πᾶσα ἀπόχρισις, περὶ ὅτου ἂν 
τις ἀποχρίνηται, ὁμοίως ὀρϑὴ εἶναι, οὕτω τ᾽ ἔχειν φάναι 
χαὶ μὴ οὕτω, εἰ δὲ βούλει, γίγνεσθαι, ἵνα μὴ στήσωμεν 
αὑτοὺς τῷ λόγῳ. 

ΘΕΟ. Ὀρϑῶς λέγεις. 
Σῶ. Πλήν γε, ὦ Θεόδωρε, ὅτι οὕτω τε εἶττον καὶ οὐχ 

οὕτω. δεῖ δὲ οὐδὲ τοῦτο «τὸ οὕτω λέγειν" οὐδὲ γὰρ ἂν 
ἔτι χινοῖτο τὸ" οὕτω" οὐδ᾽ αὖ μὴ οὕτω" οὐδὲ γὰρ τοῦτο 

2Α. 

3 ἢ ἄλλο ΒΤ: ἣ καλῶ 5ΞοΥρϑὶ 5ρ66. οἤϊ, 27, ἢ χρῶμα (νΕ] ἢ τοῦτο) 
ἄλλο ἙΊἸοῖπο δυςΐοτο Ἡριηδογί, δηΐθ ἢ ἀλλο ποιηθη, Θοοίδίβ ροϑυϊ 
τ δΔάνοίβ. 1 376 διλε, πὸ λα τ αὐτῷ Τ: αὐτῷ Β 
11 οὔτε Τ)Ί5βθη ΚΙθῖπθ Βοῃτ θη 208: οὐδὲ ΒΤ 16 ἣν ταῦτα οΤη. 
Τ, δά, ἰ, ταὐτὰ αἱ νϊἀδίυγ ἴῃ ται. νοὶ] Ὁ 20 καλὸν ἀρ’ ἡμῖν 
συμβαίνει Βεαάμειη Ῥῃαβαάζ. Χ 24 ὀρϑὴ εἶναι ὁμοίως ΤΣ ΘΟΤΑΡῚ, 
26 ἑαυτοὺς Βαυτ[πηηη (αὐτοὺς ΒΟΓ1ρ51): αὐτοὺς Β, αὐτοὺς ΤΡ, αὖ 
τοῦτο ΘΟἢ]ΘΙΘΙ ΤΊ ΟΠ ΘΓ, αὖ τοῦτο νΕ] αὐτὸ ΑϑΞῖ, αὐτὸ νεΕ] αὐτὴν 9[8}}- 
Ῥδϑι, αὐτὰς Θομπαυθατγί ΕἼΘΟΚΚαΙβ. [ΔἢγΡ. (Ἱ κι7 27 ὀρϑῶς λέγεις 
ΒΤ; ὀρϑότατα λέγεις γριῖΪ 4Σ28 ΕΧ εἶπεν ἰδοἷί εἶπον Τ᾽ 209 τοῦτο 
τὸ ϑοΒ]εἰδιτηδομδγ; τοῦτο ΒΤ 320 κινοῖτο τὸ ΘΟΒΙΘΙΘΥΏΠΔΟΠΘΓΙ: 
κινοῖτο ΒΊ, κινοἵ τὸ ἨφδΙπάοτγῇ 
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κίνησις᾽ ἀλλά τιν ἄλλην φωνὴν ϑετέον τοῖς τὸν λόγον 
τοῦτον λέγουσιν, ὡς νῦν γε πρὸς τὴν αὑτῶν ὑπόϑεσιν 
οὐχ ἔχουσι ῥήματα, εἰ μὴ ἄρα τὸ οὐδ᾽ ὅπως. μάλιστα 
δ᾽ οὕτως ἂν αὐτοῖς ἁρμόττοι, ἄπειρον λεγόμενον. 

ΘΕΟ. Οἰχειοτάτη γοῦν διάλεχτος αὕτη αὐτοῖς. 
Σῷ. Οὐχοῦν, ὦ Θεόδωρε, τοῦ τε σοῦ ἑταίρου ἀπηλ- 

λάγμεϑα, καὶ οὔπω συγχωροῦμεν αὐτῷ ττάντ᾽ ἄνδρα 
᾽ὔ ΄ ᾽ 3 Ν Ν ΄ ΄ 5 πάντων χρημάτων μέτρον εἶναι, ἂν μὴ φρόνιμός τις ἢ" 

ἐπιστήμην τὲ αἴσϑησιν οὐ συγχωρησόμεϑα χατά γε τὴν 
τοῦ πάντα χινεῖσϑαι μέϑοδον, εἰ μη ττως ἄλλως Θεαίτητος 
ὅδε λέγει. 

ΘΕΟ. ἤριστ εἴρηκας, ὦ Σώχρατες" τούτων γὰρ πε- 
ρανϑέντων χαὶ ἐμὲ δεῖ ἀπηλλάχϑαι σοι ἀποχρινόμενον 
χατὰ τὰς συνθήκας, ἐπειδὴ τὸ περὶ τοῦ Πρωταγόρου 
λόγου τέλος σχοίη. 

ΘΕΑΙ. Μή, πρίν γ᾽ ἄν, ὦ Θεόδωρε, Σωχράτης τε χαὶ 
σὺ τοὺς φάσχοντας αὖ τὸ πᾶν ἑστάναι διέλϑητε, ὥσπερ 
ἄρτι προὔϑεσϑε. 

ΘΕΟ. Μιέος ὦν, ὦ Θεαίτητε, τοὺς πρεσβυτέρους ἄδι- 
χεῖν διδάσχεις ὁμολογίας παραβαίνοντας; ἀλλὰ παρα- 
σχευάζου ὅττως τῶν ἐπιλοίπων Σωχράτει δώσεις λόγον. 

ΘΕΑΙ. Ἀάνττερ γε βούληται. ἥδιστα μεντἂν ἤκουσα 
σγεερὶ ὧν λέγω. 

ΘΕΟ. ππέας εἰς γεδίον πτροχαλεῖ Σωχράτη εἰς λόγους 
σπροχαλούμεγος" ἐρώτα οὖν χαὶ ἀχούσει. 

ΣΩ, ἄϊλλά μοι δοχῶ, ὦ Θεόδωρε, περί γε ὧν κελεύει 
Θεαίτητος οὐ πείσεσϑαι αὐτῷ. 

ΘΕΟ. Τί δὴ οὖν οὐ πείσεσϑαι; 
ΣΩ, Μέλισσον μὲν χαὶ τοὺς ἄλλους, οἱ ἕν ἑστὸς λέγουσιν 

τὸ τᾶν, αἰσχυνόμενος μὴ φορτικῶς σκοπῶμεν, ἧττον αἰσχύ- 
γομαι ἢ ἕνα ὄντα Παρμενίδην. Παριιενίδης δέ μοι φαίνε- 
ται, τὸ τοῦ Ὁμήρου, αἰδοῖός τέ μοι εἶναι ἅμα δεινός 

6 οὐκοῦν --- 8 μέτρον εἶναι 5ῖοὈ. εο]ο0Ρ. 1, 42, 6 32 Ἡοχηοεγ. 1], 3, 172 

2 αὐτῶν ΤΌ, αυτῶν Β 5. γ οὖν Β: οὖν Τ ,οὐπωΤ: 
οὕτω Β, οὔπως Αϑί 10 εἰ μή 50ΥἹρ51]: ἢ εἰ μή τι ΒΤ, εἰ μή τι, 

εἰ μὴ ἔτι ἩἨΕΙΠἀοΥΓ 20 παραβαίνοντας ἀλλὰ παραβαίνοντας παρα- 
σκευάζου Β | παρασκευάζου σὺ Ἡφεϊηαοτῇ 21 δώσεις Βί: δώσῃς Τ 
24 ἱππέα δΧ δτη6η4. Δρορυ. Ρ [ προκάλει Τ [ «Σωκράτη --- προκχα- 
λούμενος ἀρ]αν  ΝΑΡοΥ 5 32 3οπάνυ αἰσχυνόμενος ΝΑΌΘΥ 54] σκοπτῶ- 
μεν ΒΤ : σκώπτωμεν»ν (ΟΥ̓ΠΔΓΪ5 ΘΟΙορ. 25 31 σταρμιενίδην ΤΡ: παρ- 
μενείδην Β] παρμενίδης ΤΌ: παρμενείδης Β 32 εἶναι ἅμα τενοῖαὰ ΒΤ 
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τε. συμττροσέμιξα γὰρ δὴ τῷ ἀνδρὶ πάνυ νέος πάνυ 
πρεσβύτῃ, χαί μοι ἐφάνη βάϑος τι ἔχειν παντάπασι 
γενναῖον. φοβοῦμαι οὖν μὴ οὔτε τὰ λεγόμενα ξυγεῶμεν, 
τί τὲ διανοούμενος εἶπε πολὺ πλέον λευτώμεϑα, χαὶ τὸ 
μέγιστον, οὗ ἕνεχα ὃ λόγος ὥρμηται, ἐτειστήμης τεέρι, τί 
σον ἐστίν, ἄσχεπτον γένηται ὑπὸ τῶν ἐπεισχωμαζόντων 
λόγων, εἴ τις αὐτοῖς τεείσεται" ἄλλως τε χαὶ ὃν γῦν ἐγεί- 

( 51) ω γλήϑει ἀμήχανον, εἴτε τις ἐν “παρέργῳ σχέψεται, 

ΙΟ 

15 

20 

25 

20 

35 

ἀνάξι ἂν πάϑοι, εἴτε ἱχανῶς, μηχυνόμενος τὸ τῆς ἐπιιστή--: 
μης ἀφανιεῖ" δεῖ δὲ οὐδέτερα, ἀλλὰ Θεαίτητον ὧν χύει περὶ 
ἐττιστήμης πειρᾶσϑαι ἡμᾶς τῇ μαιευτικῇ τέχνῃ ἀπολῦσαι. 

ΘΕΟ. “ἤλλὰ χρή, εἰ δοχεῖ, οὕτω ποιεῖν. 
ΣΩῷ. ὅτι τοίνυν, ὦ Θεαίτητε, τοσόνδε σεξρὲ τῶν εἰρη- 

μένων ἐπίσκεψαι. αἴσϑησιν γὰρ δὴ ἐττιστήμην ἀπτεχρίνω" 

ἢ γάρ; 
ΘΕΑΙ. “ναί. 

Σῷ. Εἰ οὖν τίς σε ὧδ᾽ ἐρωτῴη" τῷ τὰ λευχὰ χαὶ 
μέλανα ὃ ὁρᾷ ἄνθρωπος καὶ τῷ τὰ ὀξέα καὶ βαρέα ἀχούει; 
εἴποις ἂν, οἶμαι, δμμασί τε καὶ ὠσίν. 

ΘΕΑΙ. Ἔγωγε. 

Σῶ, Τὸ δὲ εὐχερὲς τῶν ὀνομάτων τε χαὶ ῥημάτων 
χαὶ μὴ δὲ ἀχριβείας ἐξεταζόμενον τὰ μὲν πολλὰ οὐχ 
ἀγεννές, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ τούτου ἐναντίον ἀνελεύϑερον, 
ἔστι δὲ ὃ ὅτε ἀναγχαῖον, οἷον χαὶ νῦν ἀνάγκη ἐπτιλαβέσϑαι 
τῆς ἀποχρίσεως ἣν ἀπογχρίνει, ἧ οὐχ ὀρϑή. σχόπει γάρ, 
ἀτιόχρισις ποτέρα ὐρϑοτέρα, ᾧ δρῶμεν, τοῦτο ξἶναι 
ὀφϑαλμούς, ἢ δ οὗ ὁρῶμεν, καὶ ᾧ ἀκούομιεν, ὦτα, ἢ δὲ 
οὗ ἀχούομεν; 

ΘΕΑΙ. Ζὲ ὧν ἕκαστα αἰσϑαγόμεϑα, ἔμοιγε δοχεῖ, ὦ 
Σώχρατες, μᾶλλον 1 ἢ οἷς. 

ΣΩῶ. “εινὸν γάρ που, ὦ παῖ, εἰ πολλαί τινες ἐν ἡμῖν, 
ὥσπερ ἐ ἐν δουρείοις Ἱ ἵγύττοις, αἰσϑήσεις ἐγχάϑηνται, ἀλλὰ 

μὴ εἰς μίαν τινὰ ἰδέαν, εἴτε ψυχὴν εἴτε ὅ τι δεῖ χαλεῖν, 
πάντα ταῦτα ξυντείνει, ἢ διὰ τούτων οἷον ὀργάνων 
αἰσϑανόμεϑα ὅσα αἰσϑηταά. 

21 τὸ δὲ --- 24 ἀναγκαῖον ΟἸεμηεη5 ΑἸαχαμπάνγ. βίγομι. σ, 47 

3 ξυνίωμεν ΒῚ τιοὼν ΤΙ: ὃν Β | κύει ΒΤ: κυεῖ Ὁ 11 ἀπο- 
λύσαι ΒΤ 12 ἀλλὰ --- ποιεῖν ᾿Υἶπλι5 ὙΠΘΟάοτο {τρυ1 Ἡδἰπάοτῇ 
18 μελανὰ Τ, ΟΟΥΤ, ΓΘΟΘΩΒ ἴ 7 τε Βιδυπι 34 οἷον Τ, 564 
δῃΐα » ζ85. Ἢ ὀργάνων Β, 564 ν ροϑβίρα δάάϊϊυπι (ὀργάνω Ὁ) 
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ΘΕΑΙ. ἀλλά μοι δοκεῖ οὕτω μᾶλλον ἢ ἐχείνως. 
Σῶ. “Τοῦ. δέ τοι ἕγεχα αὐτά σοι διαχριβοῦμαι; εἴ τινι 

ἡμῶν αὐτῶν τῷ αὑτῷ διὰ μὲν ὀφϑαλμιῶν ἐφιχνούμεϑα 
λευκῶν τὲ χαὶ μελάνων, διὰ δὲ τῶν ἄλλων ἑτέρων αὺ 
τινῶν, [καὶ] ἕξεις ἐρωτώμενος πιάντα τὰ τοιαῦτα εἰς τὸ 
σῶμα ἀναφέρειν; ἴσως δὲ βέλτιον σὲ λέγειν αὐτὰ ἀπο- 
χρινόμενον μᾶλλον ἢ ἐμὲ ὑπὲρ σοῦ πολυπραγμονεῖν. χαί 
μοι λέγε" ϑερμὰ χαὶ ᾿σχληρὰ χαὶ κοῦφα χαὶ γλυχέα δὲ 
ὧν αἰσϑάνει, ἀρὰ οὐ τοῦ σώματος ἕχαστα τιϑεῖς; ἢ 
ἄλλου τινός; 

ΘΕΑΙ. Οὐδενὸς ἄλλου. 
Σῶ. Ἢ χαὶ ἐϑελήσεις ὁμολογεῖν, ἃ δὲ ἑτέρας δυνά- 

180 μεως αἰσθάνει, ἀδύνατον εἶναι δι’ ἄλλης ταῦτ᾽ αἰσϑέσϑαι, 
οἷον ἃ δὲ ἀχοῆς, δ ὄψεως, ἢ ἃ δ ὄψεως, δὲ ἀχοῆς; 

ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὐκ ἐθελήσω; 
Σῷ. Αἴ τι ἄρα περὶ ἀμφοτέρων διανοεῖ, οὐχ ἂν διά 

γε τοῦ ἑτέρου ὀργάνου, οὐδ᾽ αὐ διὰ τοῦ ἑτέρου ττερὶ ἀμ- 
φοτέρων αἰσϑάνοϊ ἄν. 

ΘΕΑΙ. Οὐ γὰρ οὖν. 
ΣΩ. Περὶ δὴ φωνῆς χαὶ περὶ χρόας πρῶτον μὲν αὐτὸ 

τοῦτο περὶ “ἀμφοτέρων ἡ διανοεῖ, ὁτε ἀμφοτέρω ἐστόν; 
ΘΕΑΙ. Ἔγωγε. 

ΣΩ. Οὐχοῦν χαὶ ὅτι ἕχάτερον ἑἕχατέρου μὲν ἕτερον, 
ἑαυτῷ δὲ ταὐτόν; 

ΘΕΑΙ. Ζί μήν; 
Σῶ. Καὶ ὅτε ἀμφοτέρω δύο, ἑκάτερον δὲ ἕν; 
ΘΕΑΙ. Καὶ τοῦτο. 
ΣΩ. Οὐχοῦν καὶ εἴτε ἀνομοίω εἴτε ὁμοίω ἀλλήλοιν, 

δυνατὸς εἶ ἐπισχέψασϑαι; 
ΘΕΑΙ. Ἴσως. 
ΣΩ, Ταῦτα δὴ πάντα διὰ τίνος περὶ αὐτοῖν διανοεῖ; 

οὔτε γὰρ δὲ ἀχοῆς οὔτε δὲ ὄψεως οἷόν τε τὸ χοινὸν 
λαμβάνειν περὶ αὐτῶν. ἔτι δὲ χαὶ τόδε τεχμήριον ττερὶ 
οὗ λέγομεν" εἶ γὰρ δυνατὸν εἴη “ἀμφοτέρω σχέψασϑαι, 
ἀρ ἐστὸν ἁλμυρὼ ἢ οὔ, οἶσϑ' ὅτι ἕξεις εἰπεῖν ᾧ ἐπι- 

2 αὐτά ΒΤ: ταῦτα Μαανὶρ Δάνεῖ5.1377) 3 ἐφικνούμεϑα Β1: 
διικνούμεϑα ΤΟ 5, καὶ ἀεἸεν!: Μαάνὶ» ὁ αὐτὰ ΒΤ: αὐτὸν Μααν! 

8 σκληρὰ Β: ξηρὰ Τ 9 οὐ ἀεϊονῖς Ηεἰπαοτί, οὖν Αϑι 13 ταῦτ᾽ 
Β: ταύτης Τ 17 οὐδ᾽ αὐ ΒΤ: οὐδὲ γὰρ ΘοΒυθατί ὕδεθετ Τπθοδοίοθι 
1869 Ρ. 1. 21 ἀμφοτέρων ἡ ΒΤ: ἀν ορδιμὸν Θίθρμαηια 34 ἀκ- 
φοτέρω 6Χ Τὰ5. ΔΡΟΡΥ. Η; ἀμφοτέρως Τ, ΔΡοΡΥ. Ν οἵ αἱ νϊάδίυγ Β 
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σχέψει, καὶ τοῦτο οὔτε ὄψις οὔτε ἀχοὴ φαίνεται, ἀλλά ς 
τι ἄλλο. 

ΘΑΕΙ. Τί δ᾽ οὐ μέλλει, ἢ γε διὰ τῆς γλώττης δύναμις; 
ΣΩ, Καλῶς λέγεις. ἡ δὲ δὴ διὰ τίνος δύναμις τό τ᾽ 

5 ἐσὶ σᾶσι κοινὸν χαὶ τὸ ἐπὶ τούτοις δηλοῖ σοι, ᾧῷ τὸ ἔστιν 
ἐπονομάζεις χαὶ τὸ οὐκ ἔστιν χαὶ ἃ νυνδὴ ἠρωτῶμεν 
εερὶ αὑτῶν; τούτοις πᾶσι ποῖα ἀποδώσεις ὦ ὄργανα, δὲ 
ὧν πϑ ογεεο, ἡμῶν τὸ αἰσϑανόμενον ἕχαστα; 

ΘΕΑΙ. Οὐσίαν λέγεις καὶ τὸ μὴ εἶναι, καὶ ᾿ὀεαεύνη τα 
το χαὶ ἀνομοιότητα, καὶ τὸ ταὐτόν τε χαὶ τὸ ἕτερον, ἔτι δὲ 

ἕν τὲ χαὶ τὸν ἄλλον ἀριϑμὸν περὶ αὐτῶν. δῆλον δὲ ὅτι Ὁ 
χαὶ ἄρτιόν τε χαὶ περιττὸν ἐρωτᾷς, χαὶ Ἐδυὰς ὅσα τού- 
τοις ἕπεται, διὰ τίνος ττοτὲ τῶν τοῦ σώματος τῇ ψυχῇ 
αἰσϑανόμεϑα. 

.ν ΣΏΩ, πέρευ, ὦ Θεαίτητε, ἀκολουϑεῖς, καὶ ἔστιν ἃ 
ἐρωτῶ αὑτὰ ταῦτα. 

ΘΕΑΙ. ἀλλὰ μὰ ία, ὠ Σώχρατες, ἔγωγε οὐχ. ἂν 
ἔχοιμι εἰγιεῖν, πλήν γ᾽ ὅτι μοι δοχεῖ τὴν ἀρχὴν οὐδ᾽ εἶναι 

“τοιοῦτον οὐδὲν “τούτοις ὄργανον ἴδιον ὥσττερ ἐκείνοις, 
20 ἀλλ αὑτὴ δὲ αὑτῆς ἡ ψυχὴ τὰ κοινά μοι φαίνεται περὶ Ἑ 

πάντων ἐπισκοπεῖν. {π το58) 
ΣΩ. Καλὸς γὰρ εἶ, ὦ Θεαίτητε, καὶ οὐχ, ὡς ἔλεγε 

Θεόδωρος, αἰσχρός" ὃ γὰρ καλῶς λέγων καλός τε χἀγα- 
ϑός. πρὸς δὲ τῷ καλῷ εὑ ἐποίησάς μὲ μάλα συχνοῦ λόγου 

25 ἀπαλλάξας, εἶ φαίνεταί σοι τὰ μὲν αὐτὴ δὲ αὑτῆς ἡ ψυχὴ 
ἐχεισχοπεῖν, τὰ δὲ διὰ τῶν τοῦ σώματος δυνάμεων. τοῦτο 
γὰρ ἦν ὃ καὶ αὐτῷ μοι ἐδόχει, ἐβουλόμην δὲ καὶ σοὶ 
δόξαι. 

ΘΕΑΙ. “λλὰ μὴν φαίνεταί γξ. 186 
30 Σῴ, Ποτέρων οὺὐν τιϑεῖς τὴν οὐσίαν; τοῦτο γὰρ μαά- 

λιστα ἐπὶ ττάντων παρέπεται. 
ΘΕΑΙ. Ἐγὼ μὲν ὧν αὐτὴ ἡ ψυχὴ καϑ' αὑτὴν ἐπο- 

ρέγεται. 
ΣΩ. Ἦ καὶ τὸ ὁμοῖον καὶ τὸ ἀνόμοιον, καὶ τὸ ταὐτὸν 

45 χαὶ ἕτερον; 
23 ὁ --- κἀγαϑός ΟἸετιθης ΑἸεχαπάγ. βίγοπι. 5, 97 

4 τὸ τ᾽ Τ: τότε Β 6 καὶ ἃ ΨΊΠ400. ΒΌΡΡΙ. 7, Ἔχ διηλθηά. 1), 
Ἠεϊηάοτῇ: ἃ ΒΤ | ἠρωτῶμεν Τ: πρώτῳ ] μὲν Β, ἠρώτων ΝΆΡΕΥ 55 
19 ὄργανον ἴδιον Τ; ὀργανίδιϊον Β 20 αὐτῆς ΤΙ: αὐτῆς Β 23 ὃ 
γὰρ --- κἀγαϑός ἀε]ανι ΝΑΡοΥ 54 28 δόξαι ἀε]επάπιπι 6556 ν]ἀβίυγ 
35 καὶ τὸ ἕτερον ΔΡΟΡΊ. (ΟἸΒΠΠΙΔ ΠΤ 155, ΝΊΠ4ΟΡ. 51ΡΡ]. 7 



04 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 180 

ΘΕΑΙ. ναί. 

Σῷ. Τί δέ; καλὸν καὶ αἰσχρόν, καὶ ἀγαϑὸν χαὶ καχόν; 
ΘΕΑΙ. Καὶ τούτων μοι δοχεῖ ἐν τοῖς μάλιστα πρὸς 

2) "Ξ ᾿ Β) , Ρ] ,ὔ 2 ς -“ 

ἄλληλα σκοπεῖσθαι τὴν οὐσίαν, ἀναλογιζομένη ἕν ἑαυτῇ 
τὰ γεγονότα χαὶ τὰ παρόντα πρὸς τὰ μέλλοντα. 

ΣΩ,. Ἔχε δή" ἄλλο τι τοῦ μὲν σχληροῦ τὴν σχληρό- 
τητα διὰ τῆς ἐπαφῆς αἰσϑήσεται, καὶ τοῦ μαλαχοῦ τὴν 
μαλαχότητα ὡσαύτως; 

ΘΕΑΙ. ναί. 

ΣΏ. Τὴν δέ γε οὐσίαν καὶ ὃ τι ἑστὸν καὶ τὴν ἔναν- 
τιότητα πρὸς ἀλλήλω χαὶ τὴν οὐσίαν αὖ τῆς ἐναντιότητος 
αὐτὴ ἢ ψυχὴ ἐπανιοῦσα χαὶ συμβάλλουσα πρὸς ἄλληλα 
χρίνειν πειρᾶται ἡμῖν. 

ΘΕΛΔΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΣΩ. Οὐχοῦν τὰ μὲν εὐθὺς γενομένοις πτάρεστιν φύσει 
2 Ὧι 2 Ἵ κ ὔὕ [42 Ν » 

αἰσϑάνεσϑαι ἀνϑρώποις τε χαὶ ϑηρίοις, οσα διὰ τοῦ 
σώματος παϑήματα ἐπὶ τὴν ψυχὴν τείνει" τὰ δὲ ττερὶ 
τούτων ἀναλογίσματα σιρός τε οὐσίαν χαὶ ὠφελίαν μόγις 
χαὶ ἐν χρόνῳ. διὰ πολλῶν πραγμάτων χαὶ παιδείας παρα- 
γίγνεται οἷς ἂν καὶ παραγίγνηται. 

ΘΒΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. 

ΣΩ. Οἷόν τε οὖν ἀληϑείας τυχεῖν, οὗ μηδὲ οὐσίας; 
ΘΕΑΙ. δύνατον. 
ΣΩ. Οὑ δὲ ἀληϑείας τις ἀτυχήσει, ποτὲ τούτου ἔστιι- 

στήμων ἔσται; 
ΘΕΑΙ. Καὶ πῶς ᾶν, ὦ Σώχρατες; 

3 2 2} 2 ΄, 

ΣΩῶ. Ἂν μὲν ἀρα τοῖς παϑήμασιν οὐχ ἔνι ἐπιστήμη, 

ἐν δὲ τῷ περὶ ἐκείνων συλλογισμῷ" οὐσίας γὰρ καὶ ἀλη- 
,ὔ » “ , ς 2} μΝ “ Ξ - κ᾿ 

ϑείας ἐνταῦϑα μέν, ὡς ἔοιχε, δυνατὸν ἀψασϑαι, ἐκεῖ δὲ 
ἀδύνατον. 

ΘΕΑΙ. Φαίνεται. 
ΕΣ 3 Ξ,ΡΟΝ ΦΡΣ τ «; ᾿Ν “- - , 

ΣΩ. Ἢ οὖν ταὐτὸν ἐχεῖνό τε καὶ τοῦτο καλεῖς, τοσαύ- 
τας διαφορὰς ἔχοντε; 

ΘΕΑΙ. Οὔκουν δὴ δίκαιόν γε. 

2 δὲ ΒΤ: δαί Ρ 3 δοκεῖ ΒΤ: δοκεῖ ἡ ψυχὴ ΓΘΟΘΏΒ Ὀ 
10 οὐσίαν ΒΤ: οὐσίαν τούτων δὴ ΤΘΟΘη5 ἢ 11 αὐ τῆς ΒΤ: αὐτῇβ 
τῆς Ἠεϊπάο 13 πειρᾶται Β, ἴῃ τηᾶγρ. ἴ: πειρᾶσθαι Τ' 22 οὐ 
Ἡεἰπαοτί: ᾧ ΒΤ 24 οὗ δὲ Ἴ μα ὺδ Β, εἰ ἴῃ τηᾶγρ. Ὁ ] πότε ὌΤ' 
32. οὖν Τ΄: οὐ «ΒΒ. οἷς 9.2, 22. 4ο, ον Ζ,, 30...) Σ τυῦτῤι ἐς: ταὐτὸ ΠἹ, 
ταὐτὸν Β 33 ἔχον τε Β, 564 ε ροβῖ τ 1η. 785. (ἔχοντε 1), ΔΡΟΡΥ. γ᾽ 
34 οὔκουν ΤΌ; οὐκοὺν Β Ϊ δὴ Β: ἂν δὴ Τ 
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Σῷ, Τί οὖν δὴ ἐχείνῳ ἀποδίδως ὄνομα, τῷ ὃρᾶν, 

ἀχούειν, ὁὀσφραίνεσϑαι, ψύχεσϑαι, ϑερμαίνεσϑαι; 
ΘΕΑΙ. «ἰσϑάνεσϑαι ἔγωγε" τί γὰρ ἄλλο; Ε 
ΣΟ Ξύμτταν ἄρ᾽ αὐτὸ καλεῖς αἴσϑησιν; 

5 ΘΕΑΙ. ἄνάγχη. 
ΣΟ τ 7, φαμέν, οὐ μέτεστιν ἀληϑείας ἅψασϑαι" 

οὐδὲ γὰρ οὐσίας. 
ΘΕΑΔΙ. Οὐ γὰρ οὖν. 
ΣΩ. Οὐδ᾽ ἀρ᾽ ἐπιστήμης. 

1... ΘΕΙ͂ΑΙ. Οὗ γάρ. Ν 
ΣΩ,. Οὐκ ἀρ ἂν εἴη ποτέ, ὦ Θεαίτητε, αἴσϑησίς τε 

χαὶ ἐπιστήμη ταὐτόν. 
ΘΕΑΙ. Οὐ φαίνεται, ὦ Σώχρατες. καὶ μάλιστά γε νῦν 

χαταφανέστατον γέγονεν ἄλλο ὃν αἰσϑήσεως ἐπιστήμη. ({.πτο3}) 
5 ΣΩ, Α͂}λλ οὔ τι μὲν δὴ τούτου γε ἕνεκα ἠρχόμεϑα 181 

διαλεγόμενοι, ἵνα εὕρωμεν τί ποτ᾿ οὐκ ἔστ᾽ ἐπιστήμη, 
ἀλλὰ τί ἔστιν. ὅμως δὲ τοσοῦτόν γε προβεβήκαμεν, ὥστε 
μὴ ζητεῖν αὐτὴν ἐν αἰσϑήσει τὸ παράπαν, ἀλλ ἐν ἐκείνῳ 
τῷ ὀνόματι, ὃ τί ποτ᾽ ἔχξδι ἢ ψυχή, ὅταν αὐτὴ καϑ' αὑτὴν 

20 π΄ πραγματεύηται περὶ τὰ ὄντα. 
ΘΕΑΙ. Ἄλλὰ μὲν τοῦτό γε χαλεῖται, ὦ Σώχρατες, ὡς 

ἐγῴμαι, δοξάζειν. 
ΣΩ, Ὀρϑῶς γὰρ οἴξι, ὦ φίλε. καὶ ὅρα δὴ γῦν πάλιν 

ἐξ ἀρχῆς, πάντα τὰ πρόσϑεν ἐξαλείψας, εἴ τι μᾶλλον Β 
25 καϑορῷς, ἐπειδὲ ἐνταῦϑα προελήλυϑας. καὶ λέγε αὖϑις 

τέ ποτ᾿ ἐστὶν ἐπιστήμη. 
ΘΕΑΙ. Ζόξαν μὲν πᾶσαν εἰπεῖν, ὦ Σώχρατες, ἀδύνα- 

τον, ἐπειδὴ καὶ ψευδής ἐστι δόξα" κενδυνδύει δὲ ἢ 
ἀληϑὴς δόξα ἐ ἐπιστήμη εἶναι, καί μοι τοῦτο ἀποχε-- 

30 χρίσϑω. ἐὰν γὰρ μὴ φανῇ προϊοῦσιν, ὥσπερ τὸ νῦν, ἄλλο 
τι πειρασόμεϑα λέγειν. 

ΣΏ. Οὕτω μέντοι. χρή, ὦ Θεαίτητε, λέγειν προϑύμως 
μᾶλλον, ἢ ὡς τὸ πρῶτον ὥκνεις ἀποχρένεσϑαι. ἐὰν γὰρ 
οὕτω δρῶμεν, δυοῖν ϑάτερα, ἢ εὑρήσομεν ἐφ᾽ ὃ ἐρχόμεϑα, 

35 ἢ ἧττον οἰησόμεϑα εἰδέναι « ὃ μηδαμῇ ἴσμεν" χαί τοι οὐκ ΓΟ 
ἂν εἴη μεμπτὸς μισϑὸς ὃ τοιοῦτος. καὶ δὴ καὶ νῦν τί 
φής; δυοῖν ὄντοιν εἰδέοιν δόξης, τοῦ μὲν ἀληϑινοῦ, ψψευ-- 
δοῦς δὲ τοῦ ἑτέρου, τὴν ἀληϑῆ δόξαν ἑ ἐπιστήμην ὁρίζει; 

ΘΕΑΙ. Ἔγωγε" τοῦτο γε; αὖ νῦν μοι φαίνεται. 

37 εἰδέοιν 6Χ ΘΙη6Π4. ἀρορτ. Η: ἐδέαιν ΒΤ 
Ῥιίαίο νυοῖ. 17. Ὁ 
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ΣΩ, Φρ᾽ οὖν ἔτ᾽ ἄξιον περὶ δόξης ἀναλαβεῖν πάλιν ---; 
ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον δὴ λέγεις; 
Σῷῶ. Ὁ" ϑράττει μέ πως νῦν τὸ καὶ ἄλλοτε δὴ ττολ- 

Ὁ λάχκις, ὥστ᾽ ἐν ἀπορίᾳ πολλῇ πρὸς ἐμαυτὸν καὶ πρὸς 
ἄλλον γεγογέναι, οὐκ ἔχοντα εἰπεεῖν τί στοτ’ ἐστὶ τοῦτο τὸ 
σχιάϑος παρ᾽ ἡμῖν καὶ τίνα τρόττον ἐγγιγνόμενον. 

ΘΕΛΙ. Τὸ ποῖον δή; 
Σῶ. Τὸ δοξάζειν τινὰ ψευδῆ. σχοπῶ δὲ χαὶ νῦν ἔτι 

διστάζων, πότερον ἐάσωμεν αὐτὸ ἢ ἐπισχεινώμεϑα ἄλλον 
τρόπον ἢ ὀλίγον “πρότερον. 

ΘΕΑΙ. Τί μήν, ω Σώχρατες, εἴ πέρ γε χαὶ ὁπῃοῦν 

φαίνεται δεῖν; ἄρτι γὰρ οὐ χαχῶς γε σὺ καὶ Θεόδωρος 
ἐλέγετε σχολῆς πέρι, ὡς οὐδὲν ἐν τοῖς τοιοῖσδε κατεπείγει. 

Ε ΣΙ, Ὀρϑῶς ὑπέμνησας. ἴσως γὰρ οὐχ ἀτπτὸ καιροῦ 
πάλιν ὥσπερ ἴχνος μετελϑεῖν. χρεῖττον γάρ που σμιχρὸν 
εὖ ἢ πολὺ μὴ ἱκανῶς σύξρᾶγαι. 

ΘΕΑΙ. Τ7ί μήν; 

ΣΩ. Πῶς οὖν; τί δὴ καὶ «λέγομεν; ψυευδή φαμὲν ὅχά- 
στοτξε εἶναι δόξαν, χαί τινα ἡμῶν δοξάζειν ιψνευδῇ, τὸν δ᾽ 
αὖ ἀληϑῆ, ὡς φύσει οὕτως ἐχόντων; 

ΘΕΑΙ. Φαμὲν γὰρ δή. 
18 ΣΩ. Οὐχοῦν τόδε γ᾽ ἔσϑ' ἡμῖν περὶ πάντα χαὶ καϑ' 

([το48) ἕχαστον, ἤτοι εἰδέναι ἢ μὴ εἰδέναι; μανϑάνειν γὰρ καὶ 
ἐπιλανϑάνεσϑαι μεταξὺ τούτων ὡς ὄντα χαίρειν λέγω ἕν 
τῷ παρόντι" νῦν γὰρ ἡμῖν πρὸς λόγον ἐστὶν οὐδέν. 

ΘΕΑΙ. “λλὰ μήν, ὦ Σώχρατες, ἄλλο γ᾽ οὐδὲν λείπε- 
ται περὶ ἕχαστον σελὴν εἰδέναι ἢ μὴ εἰδέναι. 

ΣΩ; Οὐχοῦν ἤδη ἀνάγκη τὸν δοξάζοντα δοξάζειν ἢ ὧν 
τι οἶδεν ἢ μὴ οἶδεν; 

ΘΕΔΙ. ἤναγχη. 
ΣΩ, Καὶ μὴν εἰδότα γε μὴ εἰδέναι τὸ αὐτὸ ἢ μὴ 

Β εἰδότα εἰδέναι ἀδύνατον. 
ΘΈΑΙ. Πῶς δ᾽ οὖ; 
ΣΏ. “0 οὐν ὃ τὰ ψευδῆ δοξάζων, ἃ οἶδεν, ταῦτα 

οἴεται οὐ ταῦτα εἶναι ἀλλὰ ἕτερα ἄττα ὧν οἶδε, χαὶ ἀμ- 
φότερα εἰδὼς ἀγνοεῖ ἀμφότερα; 

3 ὃ ϑράττει Βαάπατη Εὺίηγά. ΧΧΙΧ, εἴ. 2ο2 4: ϑράττει ΒΤ 8 δὲ 
Βαυϊζηδηῃ: δὴ ΒΤ ο διστάζωντ, 564 ἐστ 6οΧ τα5.} ἐάσωμεν -- -ἐπισκε- 
ψώμεϑα Β: ἐάσομεν - ἐπισκεψόμεϑα. ἐὐυναν ἐν ὅπῃ οὖν Τ: ὅπῃ γοῦν 
Β, ὅπῃ γ οὖ ὁ 428 δοξάζειν τι ὧν ἢ οἶδεν 1 ἢ μὴ, οἶδεν ἩοΟΠΕΡεεὶς 
Ἐ 5οἰηῖς ΔηΪΤη Δαν, 70 36 ἀγνοεῖ ΒΤ: ἀγνοεῖ αὖ ἴ 
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ΘΕΑΙ. “λλὰ ἀδύνατον, ῶ Σώκρατες. 
ΣΟ 4λλ ἄρα, ἃ μὴ οἶδεν, ἡγεῖται αὐτὰ εἶναι ἕτερα 

ἄττα ὧν μὴ οἶδεν, χαὶ τοῦτ᾽ ἔστι τῷ μήτε Θεαίτητον μήτε 
Σωχράτη εἰδότι εἰς τὴν διάνοιαν λαβεῖν ὡς δ᾿ Σωχράτης 
Θεαίτητος ἢ ὃ Θεαίτητος Σωχράτης; 

ΘΕΑΙ. Καὶ πῶς ἂν; 
Σ ὦ. Αλλ οὐ μὴν, ἃ γέ σι οἶδεν, οἴεταί που ἃ μὴ 

οἶδεν αὐτὰ εἶναι, οὐδ᾽ αὖ ἃ μὴ οἶδεν, ἃ οἶδεν. 

ΘΕΑΙ. Τέρας γὰρ ἔσται. 

Σῷ. Πῶς οὖν ἂν τις ἔτι ψευδῆ δοξάσειεν; ἐκτὸς γὰρ 
τούτων ἀδύνατόν που δοξάζειν, ἐπτείττερ στάντ᾿ ἢ ἴσμεν 
ἢ οὐκ ἴσμεν, ἕν δὲ τούτοις οὐδαμοῦ φαίνεται δυνατὸν 
ιευδῇ δοξάσαι. 

ΘΕΑΙ. Φληϑέστατα. 
Σῷ. Ζρ᾽ οὖν οὐ ταύτῃ σχεπτέον ὃ ζητοῦμεν, κατὰ τὸ 

εἰδέναι χαὶ μὴ εἰδέναι ἰόντας, ἀλλὰ κατὰ τὸ εἶναι χαὶ μή; 
ΘΕΑΙ. Πῶς λέγεις; 
Σώ). Μὴ ἁπλοῦν ἧ, ὅτι ὃ τὰ μὴ ὄντα σεξρὶ ὁτουοῦν 

δοξάζων οὐκ ἔσϑ' ὡς οὐ ψευδῆ δοξάσει, χἂν ὁπωσοῦν 
ἄλλως τὰ τῆς διανοίας ἐ ἔχῃ. 

ΘΕΑΙ. Εἰκός γ᾽ αὖ, ὠ Σώχρατες. 

Σῷ, Πῶς οὐν; τί ἐροῦμεν, ὦ Θεαίτητε, ἐαν τις ἡμᾶς 
ἀναχρίνῃ" δυνατὸν δὴ ὁτῳοῦν ὃ λέγετε, χαί τις ἀνϑρώ- 
σῶν τὸ μὴ ὃν δοξάσει, εἴτε περὶ τῶν ὄντων του εἴτε αὐτὸ 
καϑ' αὑτό; χαὶ ἡμεῖς δή, ὡς ἔοικεν, πρὸς ταῦτα φύσομεν" 
ὅταν γδ μὴ ἀληϑῆ οἴηται οἰόμενος" ἢ πῶς ἐροῦμεν; 

ΘΕΑΙ. Οὕτως. 

ΣΩ, Ἦ οὖν χαὶ ἄλλοϑί που τὸ τοιοῦτόν ἐστιν; 
ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον; 
ΣΩῶ. Ἦ τις ὁρᾷ μέν τι, ὁρᾷ δὲ οὐδέν. 
ΘΕΑΔΙ. Καὶ πῶς; 

ΣΩῶ, “λλὰ μὴν εἰ ἕν γέ τι ὁρᾷ, τῶν ὄντων τι ὁρᾷ. ἢ 
σὺ οἴει σοτὲ τὸ ἕγ ἔν τοῖς μὴ οὖσιν εἶναι; 

5 ὁ ϑεαίτητος Β: ϑεαίτητος Τ' 8 οἶδεν ἃ οἶδεν Τ: οἶδεν Β, 
οἷδε Ὁ 10 τις ἔτι Β: ἔτε Τ Ι1 πάντ᾽ ἢ ΒΕΚΚΟΕΙ; πάντῃ ΠΝ 
στάντα Τ, πάντα ἢ 1 15 ὃ ζητοῦμεν Τ: ἐξγταῦ ρης Β τό ἀλλὰ 
κατὰ τὸ εἶναι τ: ἀλλὰ κατὰ τὸ εἰδέναι ΒΤ ἢ. Ὡς τ ΘΒ δὺι 
20 τὰ ἀε]ονῖ! Ηοίμάοσί. 23 δὴ Ἠεϊπάοτί: δὲ ΒΤ, ἐξ 66, 8 | λέγετε 
Βαυϊτηδηῃ: λέγεται ΒΤ | καί τις ΤΙ: καὶ τί ΒΒ 25 δή ΒΤ: γὲ ΒΈΡΓΆ, 
ΨΟΥΒΌΙ ἴ 26 μὴ ἀληϑὴ Β: ἀληϑῆ ἐν 420. ΠΕΙΠΟΟΘΙΠ: Ε΄ ΒΤ, 
ΟΥ ἜΘ᾽ 4537. 80. 24 23 ποτε ἕν Τ, ποτε τὸ ὃν τ 

ΒῈ 
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ΘΕΑΙ. Οὐχ ἔγωγε. 
ΣΩ, Ὁ ἄρα ἕν γέ τι ὁρῶν ὃν τι ὑρᾷ. 
ΘΕΔΙ. Φαίνεται. 

19 ΣΩ. Καὶ ὃ ἄρα τι ἀχούων ἕν τέ τι ἀχούει χαὶ ὃν 
ἀχούει. ὅ 

ΘΕΑΙ. “ναί. 

Σῶ. Καὶ ὃ ἁπτόμενος δή του, ἕνός τέ του ἅπτεται 
χαὶ ὄντος, εἴστερ ἕνός; 

ΘΕΑΙ. Καὶ τοῦτο. 
Σῷ. Ὁ δὲ δὴ δοξάζων οὐχ ἕν τι δοξάζει; Ιο 
ΘΕΑΙ. ἄνάγχη. 
Σῶ. Ὁ δ᾽ ἕν τε δοξάζων οὐχ ὃν τι; 
ΘΕΑΙ. Συγχωρῶ. 

Σῶ. Ὁ ἄρα μὴ ὃν δοξάζων οὐδὲν δοξάζει. 
ΘΕΑΙ. Οὐ φαίνεται. 15 
ΣΩ. “λλὰ μὴν ὅ γε μηδὲν δοξάζων τὸ παράπαν οὐδὲ 

δοξαζει. 
ΘΕΑΙ. 4λον, ὡς ἔοιχεν. 

2 2) ) ι Ν δι , . ι 
Β ΣΩ, Οὐχ ἄρα οἷόν τε τὸ μὴ ὧν δοξάζειν, οὔτε περὶ 

τῶν ὄντων οὔτε αὐτὸ χαϑ' αὑτό. 20 
(1048) ΘΕΑΙ. Οὐ φαίνεται. ( 52} 

ΣΩ. ἄλλο τι ἀρ᾽ ἐστὶν τὸ ψευδῆ δοξάζειν τοῦ τὰ μὴ 
ὄντα δοξάζειν. 

ΘΕΔΑΙ. “λλο ἔοικεν. 
ΣΩ, Οὔτ ἄρ᾽ οὕτως οὔτε ὡς ὀλίγον σερότερον ἔσχο-- 25 

ποῦμενγ, ψευδής ἐστι δόξα ἐν ἡμῖν. 
ΘΕΑΙ. Οὐ γὰρ οὖν δή. 
Σῷ. ἄλλ᾽ ἀρα ὧδε γιγνόμενον τοῦτο προσαγορεύομεν; 
ΘΕΑΙ. Πῶς; 
ΣΏΩ. Αλλοδοξίαν τινὰ οὖσαν ψευδῆ φαμὲν εἶναι δόξαν, 30 

ς ὅταν τίς τι τῶν ὄντων ἄλλο αὐ τῶν ὄντων, ἀνταλλαξάμε- 
γος τῇ διανοίᾳ, φῇ εἶναι. οὕτω γὰρ ὃν μὲν ἀεὶ δοξάζει, 
ἕτερον δὲ ἀνϑ' ἑτέρου, χαὶ ἁμαρτάνων οὗ ἐσκόπει δικαίως 
ἂν καλοῖτο ψευδῆ δοξάζων. 

ΘΕΑΙ. Ὀρϑότατά μοι νῦν δοχεῖς εἰρηχέναι. ὅταν γάρ 35 

2 ὃν τι ὁρᾷ Τ: ἕν τι ὁρᾷ Β 4 τε Βεῖκίκού: γέ ΒΤ γδήτου 
Τ: δή που ΒῚ τε ΒΕΚΙΚεΓ: γέβΒΤ τὸ ἕν ΒΤ: ἕν γε ΝΊΠΑ4ΟΡ. 5Ξ8Ρρ]. 7, 
ΝΑΒΕΥ 55 12 ἕν ΒΤ; ἕν γε ΝΑΘΥ 53 20 τῶν ὄντων ΒΤ: τῶν 
ὄντων του Ἠ] γϑΟΠΐρ οἵ. ΝΑΡΕΥ 55 25 οὔτ᾽ ἄρ᾽ Ἠειυάε 5ρες. οΥἹ. 
46: οὐ γὰρ ΒΤ 27 οὖν 1: οὐ Β 21 τίς τε ΑἸαϊηα, ΨΊΠαΟΌ. 
ΒΌΡΡΙ. 7: τις ΒΤ 



ΙΟ 

15 

20 

25 

30 

190 ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ. 09 

τις ἀντὶ χαλοῦ αἰσχρὸν ἢ ἀντὶ αἰσχροῦ χαλὸν δοξάζῃ, 
τότε ὡς ἀληϑῶς δοξάζει ψευδῆ. 

Σῶ. “ῆλος εἶ, ὦ Θεαίτητε, καταφρονῶν μου χαὶ οὐ 
δεδιώς. 

ΘΕΔΙ. Τί μάλιστα; 
ΣΩ. Οὐχ ἂν οἶμαι σοὶ δοχῶ τοῦ ἀληϑῶς ψεύδους 

ἀντιλαβέσϑαι, ἐρόμενος εἶ οἷόν τε ταχὺ βραδέως ἢ κοῦ- 
φον βαρέως ἢ ἄλλο τι ἐναντίον μὴ κατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν 
ἀλλὰ χατὰ τὴν τοῦ ἐναντίου γίγνεσϑαι ἑξαυτῷ ἑναντίως. 
τοῦτο μὲν οὗν, ἵνα μὴ μάτην ϑαρρήσῃς, ἀφίημι. ἀρέσχει 
δέ, ὡς φής, τὸ τὰ ψευδῆ δοξάζειν ἀλλοδοξεῖν εἶναι; 

ΘΕΑΙ. Ἄμοιγε. 
ΣΩ, Ἔστιν ἄρα χατὰ τὴν σὴν δόξαν ἕτερόν τι ὡς 

ἕτερον χαὶ μὴ ὡς ἐχεῖνο τῇ διανοίᾳ τίϑεσϑαι. 
ΘΕΑΔΙ. Ἔστι μέντοι. 
ΣΏΩ, Ὅταν οὖν τοῦϑ' ἢ διανοιά του δρᾷ, οὐ καὶ ἀνάγχη 

αὐτὴν ἤτοι ἀμφότερα ἢ τὸ ἕτερον διανοεῖσθαι; 
ΘΕΑ͂Ι. ναγχη μὲν οὖν" ἤτοι ἅμα γε ἢ ἐν μέρει" 
Σῷ. Καλλιστα. 
Σῷ, Τὸ δὲ διανοεῖσθαι ἄρ᾽ ὃ περ ἐγὼ καλεῖς; 
ΘΕΑΙ. Τί καλῶν; 
Σἐ, όγον ὃν αὐτὴ πρὸς αὑτὴν ῇ ψυχὴ διεξέρχεται 

περὶ ὧν ἂν σχοπῇ. ὡς γε μὴ ἘΠ: σοι ἀἁποφαίνομαι. 
τοῦτο γάρ μοι ἰνδάλλεται διανοουμένη οὐκ ἄλλο τι ἢ 
διαλέγεσθαι, αὐτὴ ἑαυτὴν ἐρωτῶσα χαὶ ἀττοχρινομένῃ, 
χαὶ φάσχουσα χαὶ οὐ φάσχουσα. ὅταν δὲ ὁρίσασα, εἴτε 
βραδύτερον εἴτε χαὶ ὀξύτερον ἐπᾷάξασα, τὸ αὐτὸ ἤδη φῇ 
χαὶ μὴ διστάζη, δόξαν ταύτην τέϑεμεν αὐτῆς. ὥστ᾽ ἔγωγε 
τὸ δοξάζειν λέγειν καλῶ καὶ τὴν δόξαν λόγον εἰρημένον, 
οὐ μέντοι πρὸς ἄλλον οὐδὲ φωνῇ, ἀλλὰ σιγῇ πρὸς αὑτόν" 
σὺ δὲ τί; 

ΘΕΑΛΙ. Κἀγώ. 

4 δεδιὼς Βύ: δεδειὼς Τ᾽ ὁ ψεύδους Β: ψευδοῦς ἘΠ᾿ 8. τοῦ Ἢ 
13 ὡἧς ἕτερον Βί; ὡς ἕτερόν τι Τ 16 οὐ ΤΌ: οὗ Β, ἀρορτ Υ 
17 ἤτοι ἀεϊενὶς Η. ϑομγαας ΕἸδοκοῖβ. ΙΔμτΡ. ΟΧῚ 486 18 ἤτοι--- 
μέρει ΤὨραείείο, κάλλιστα ϑοοΥαῖ! {ΠΡ ἩΊΓΖΕΙ ἄς ῬΟΠΪ5 79: να]ρὸ 
ἤτοι --- μέρει ϑοοίαί!, κάλλιστα Τ πεαρίαίο {ρα πηΐατγ, ἤτοι --- κάλ- 
λιστα ἀεϊενὶι Η. ϑομτηϊάς [ ἅμα Βέ: ἀλλά Τ 19 καλλιστα ΒΤ: μά- 
λιστα Αϑβί, καὶ μάλιστα Ἡξδιιδά6 5ρ6α6. οἴ. 47 27 ἐπαΐξασα ΒΤ, 
ἀπεικάσασα ΝΑΌΘΥ 55 28 τέϑεμεν ΒΤ: τειϑέμεϑα Βαάπαπὶ Επίῃγ- 
ἄδιῃ. ΧΧΙΧ 320 αὐτόν Τ 
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ΣΩ. Ὅταν ἄρα ὍΣ τὸ ἕτερον ἕτερον δοξάζῃ, χαὶ φησίν, 
ὡς ἔοιχε, τὸ ἕτερον ἕτερον εἶναι πρὸς ἑαυτόν. 

ΘΕΛΙ. Τί μήν; 

Σ:. ναμιμνήσχου δὴ εἰ πώποτ᾽ εἶπτες πρὸς σσθυε 

τὸν ὅτι παντὸς μᾶλλον τό τοι χαλὸν αἰσχρόν ἔστιν ἢ τὸ 
ἄδικον δίκαιον, ἢ χαί, τὸ πάντων κεφάλαιον, σχότσεει εἴ 
χοτ᾽ ἐπεχείρησας σξαυτὸν τιείϑειν ὡς παντὸς μᾶλλον τὸ 
ἕτερον ἕτερόν ἔστιν, ἢ πᾶν τοὐναντίον οὐδ᾽ ἐν ὕπνῳ 
σεώποτε ἐτόλμησας εἰπεῖν πρὸς σεαυτὸν ὡς παντάπασιν 
ἄρα τὰ περιττὰ ἀρτιά ἐστιν ἢ τι ἄλλο τοιοῦτον. 

ΘΕΑΙ. ἡληϑῆ λέγεις. 
ΣΩ, ἄλλον δέ τινα οἴει ὑγιαίνοντα ἢ μαινόμενον 

τολμῆσαι σπουδῇ πρὸς ξαυτὸν εἰπεῖν, ἀναπεείϑοντα αὑτόν, 
ὡς ἀνάγχη τὸν βοῦν ἵσχεπτον εἶναι ἢ τὰ δύο ἕν; 

ΘΕΑΙ. Μὰ 4 οὐχ ἔγωγε. 
ΣΩ, Οὐχοῦν εἰ τὸ λέγειν πρὸς ἑαυτὸν δοξάζειν ἐστίν, 

οὐδεὶς ἀμφότερά γε λέγων χαὶ δοξάζων χαὶ ἐφαπτόμενος 
ἀμφοῖν τῇ ψυχῇ εἴποι ἂν χαὶ δοξάσειεν ὡς τὸ ἕτερον 
ἕτερόν ἔστιν. ξατέον δὲ χαὶ σοὶ τὸ ῥῆμα ἐπὶ τῶν ἐν 
μέρει, ἐπειδὴ τὸ [ ῥῆμια] ἕτερον τῷ ἑτέρῳ κατὰ ῥῆμα ταὐτόν 
ἐστιν ἱπερὴ τοῦ ἑτέρου. λέγω γὰρ αὐτὸ τῇδε, μηδένα 
δοξάζειν ὡς τὸ αἰσχρὸν χαλὸν ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων. 

ΘΕΑΙ. ἅλλ, ὦ Σώκρατες, ἐῶ τὲ καί μοι δοχεῖ ὡς 
λέγεις. 

5 τὸ 5 566} τ ἘΣ ΘΙΠΘΙΠΤΙΣ 5. τοι ἀοΙθνι ΨΜΙΠΟΪΚΘ Δ ηη 
6 εἴποτ᾽ Τ: εἴτ᾽ Β 12 οἴει ἴῃ τηδῦρ. δΔ44, Τ᾽ | ὑγεαίνοντα ἀρ]αν! 
Ἡεϊπάοτγί, ἢ μαινόμενον Αϑί, αἴ οἷ, 5Ρ6ς. οΥί. 23 17 καὶ ἐφασττό- 
μενος Βῖ: ἐφαπτόμενος Τ' 19 ἐατέον δὲ καὶ σοι τὸ (ἐατέον δὲ κεῖ- 
σϑαι τὸ ἘυπίΠγάσπη). ΧΧΙΧ) ῥῆμα ἐπὶ τῶν ἐν μέρει, ἐπειδὴ τὸ ἕτερον 
τῷ ἑτέρῳ κατὰ ῥῆμα ταὐτόν ἐστε ΒΔάΠδτη ΡὨΙ]ΟΙΪοσ. Χ 729: ἐατέον 
δὲ καὶ σοὶ τὸ ῥῆμα ἐπὶ τῶν ἐν μέρει ἐπειδὴ τὸ ῥῆμα ἕτερον τῷ ἑτέρῳ 
κατὰ ῥῆμα ταὐτόν ἐστιν περὶ τοῦ ἑτέρου Β, ἐατέον δὲ καὶ σοὶ τὸ ῥῆμα 
σερὶ τοῦ ἑτέρου Ἴ;: ἐπὶ τῶν ἐν μέρϑι, ὀπώ! δὴ τὸ ῥῆμα ἕτερον τῷ ἑτέρῳ 

κατὰ ῥῆμα ταὐτόν ἐστι ΝΟΥ 15 ἐν ἄλλο (51ς) οὕτως δάϑοιρεῖσ [Π τηδΥρ. 
ἰ, ἐατέον δ᾽ εἰ καὶ σοὶ δοκεῖ τὸ ῥῆμα περὶ τοῦ ἑτέρου Ἡδιιϑδα6 5ρ6(. 
οί. 47. ἐατέον δὲ σοι καὶ τὸ ῥῆμα περὶ τοῦ ἑτέρου ἐπὶ τῶν ἐν μέρει, 
ἐπειδὴ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ κατὰ ῥῆμα ταὐτόν ἐστιν ἨΟΘΊΘΌΘΕΚ ΗΙ551η1Κ 
δηϊτηδάν. 72, ἐατέον δὲ καὶ σοὶ τὸ ῥῆμα ἐπὶ τῶν ἐν μέρει, ἐπειδὴ τὸ 
ῥῆμα ἕτερον τῷ ἑτέρῳ κατὰ ῥῆμα ταὐτόν ἐστιν ἩΘΥΤΉΔΠΉ, ἐατέον δὲ 
καὶ σοὶ περὶ τοῦ ἑτέρου, ἐπειδὴ τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ κατὰ ῥῆμα ταὐτόν 
ἐστιν ῬΕΙΡθὺβ5 Οὐπίουβαςμαηβεη 699 (ΕἸ ἐατέον δὲ καὶ σοὶ τὸ ῥῆμα, 
ἐπειδὴ τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ κατὰ τὸ ῥῆμα ταὐτόν ἐστιν 700) 21 αὐτὸ 

τῇδε ΒΤ: αὖ "τῇδε ΘΟ] ΘΙ ΤΠ Δ ΠΟΥ, αὐ τόδε Αϑί 
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Σῷ, ἄμφω μὲν ἄρα δοξάζοντα ἀδύνατον τό γὲ ἕτερον 
ἕτερον δοξάζειν. 

ΘΕΑΙ. Ἴδοιχεν. 
ΣΩ, ἀλλὰ μὴν τὸ ἕτερόν γε μόνον δοξάζων, τὸ δὲ 

5 ἕτερον μηδαμῇ, οὐδέποτε δοξάσει τὸ ἕτερον ἕτερον εἶναι. 
ΘΕΑΙ. ἀληϑῆ λέγεις" ἀναγχάζοιτο γὰρ ἂν ἐφάτιτε- 

σϑαι χαὶ οὗ μη δοξάξει. 
ΣΏ, Οὔτ᾽ ἄρ᾽ ἀμφότερα οὔτε τὸ ἕτδρον δοξάζοντι 

ἐγχωρεῖ ἀλλοδοξεῖν. ὥστ᾽ εἴ τις δριεῖται δόξαν εἶναι Ἐ; 
ΙΟ ψευδῆ τὸ ὁτεροδοξεῖν, οὐδὲν ἂν λέγοι" οὔτε γὰρ ταύτῃ 

οὔτε χατὰ τὰ πρότερα φαίνεται ψευδὴς ἐν ἡμῖν οὐσα δόξα. 
ΘΕΑΙ. Οὐχ ἔοικεν. 
Σῷ, Ἄλλὰ μέντοι, ὦ Θεαίτητε, εἰ τοῦτο μὴ φανήσεται 

ὄν, ττολλὰ ἀναγχασϑησόμεϑα ὁμολογεῖν καὶ ἄτοττια. 
15 ΘΕΑΙ. Τὰ ποῖα δή; 

ΣΩ, Οὐκ ἐρῶ σοι ἀτρὶνι ἂν “πανταχῇ πειραϑῶ σχοπῶν. 
αἰσχυνοίμην γὰρ ἂν ὑπὲρ ἡμῶν, ἂν ᾧ ἀποροῦμεν, ἄναγ- 
καζομένων ὁμολογεῖν οἷα λέγω. ἀλλ᾿ ἐὰν εὕρωμεν χαὶ 191 
ἐλεύϑεροι γενώμεϑα, τότ᾽ ἤδη περὶ τῶν ἄλλων ἐροῦμεν 

20 ὡς πασχόντων, αὐτοὶ ἐχτὸς τοῦ γελοίου ἑστῶτες" ἐὰν 
δὲ πάντῃ ἀπορήσωμεν, ταπεινωϑέντες, οἶμαι, τῷ λόγῳ 
σταρέξομεν ὡς γαυτιῶντες πατεῖν τὲ χαὶ χρῆσϑαι ὃ ὃ τι ἂν 
βούληται. ἢ οὖν ἔτι πόρον τινὰ εὑρίσχω τοῦ ζητήματος 
ἡμῖν, ἄκουξ. 

28 ΘΕΔΙ. .7ἐγξ μόνον. 
ΣΩ, Οὐ φήσω ἡμᾶς ὀρϑῶς ὁμολογῆσαι, ἡνίκα ὧμο- 

λογήσαμεν, ἃ τις οἶδεν, ἀδύνατον δοξάσαι ἃ μὴ οἶδεν 
εἶναι αὐτά, χαὶ ψευσθῆναι" ἀλλά πῃ δυνατόν. Β 

ΘΕΑῚ. ὥρα λέγεις « ὁ χαὶ ἐγὼ τότε ὑπώπτευσα ηἡνίχ' 

30 αὐτὸ ἔφαμεν, τοιοῦτον εἶναι, ὅτι ἐνίοτ᾽ ἐγὼ γιγνώσκων 
Σωχράτη, πόρρωϑεν δὲ ὁρῶν ἄλλον ὃν οὐ γιγνώσκω, 
φήϑην εἶναι Σωχράτη ὃν οἶδα; γίγνεται γὰρ δὴ ἐν τῷ (( το5}) 
τοιούτῳ οἷον λέγεις. 

ΣΩ, Οὐχοῦν ἀπέστημεν αὐτοῦ ὅτι ἃ ἴσμεν ἑποίει 
35 ἡμᾶς εἰδότας μὴ εἰδέναι; 

Ι τό γε ἩΘΙΙΓΏΔΠΠ: τότε Β, τόπκπ Τ, οἷ, 53, 21 6 ἀναγκά- 
ζοιτο --- δοξάζει ῬΥΊΓΗΙ5 Ὑποδοϊοίο ἐὐθυΐι Ηεϊπάος τ6 σκοπεῖν 
αὐ! δηΐου Ηοϊπαάοτῇ 19 τότε δὴ Κυθυθηθῦῃ] 20 αὐτοὶ ΑϑΞί: 
αὐτὰ ΒΤ, αὐτό, αὐτοὶ ἩἨεοϊηοΥ 22 ναυτιῶντες ΒΤ: ναυαγοῦντες 
νε] ναυαϑδ ον ἀξιοῦντες ΝΔΌΘΥ 56 23 ἡ Β, 564 εχ Επ]6ηά., 1Π τηΔΥρ. Ὁ 
26 ὁμολογήσαμεν Ἔν σοι 
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ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν. ἣ 
ΣΏΩ. “Μὴ γὰρ οὕτω τιϑῶμεν, ἀλλ ὧδε" ἴσως πῃ ἡμῖν 

συγχωρήσεται, ἴσως δὲ ἀντιτενεῖ. ἀλλὰ γὰρ ἐν τοιούτῳ 
ἐχόμεϑα, ἕν ᾧ ἀνάγχη χιάντα μεταστρέφοντα λόγον βα- 
σανίζειν. σχόττει οὖν εἶ τὶ λέγω. ἀρα ἔστιν μὴ εἰδότα 5 
τι πρότερον ὕστερον μαϑεῖν; 

ΘΕΔΙ. Ἔστι μέντοι. 
Σῷ, Οὐχοῦν χαὶ αὖϑις ἕτερον χαὶ ἕτερον; 
ΘΕΑΙ. Τί δ᾽ οὔ; 
ΣΩ, Θὲς δή μοι λόγου ἕνεχα ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν το 

ἐνὸν κήρινον ἐχμαγεῖον, τῷ μὲν μεῖζον, τῷ δ᾽ ἔλαττον, 
χαὶ τῷ μὲν καϑαρωτέρου χηροῦ, τῷ δὲ κοπρωδεστέρου, 
χαὶ σχληροτέρου, ἐνίοις δὲ ὑγροτέρου, ἔστι δ᾽ οἷς μετρίως 
ἔχοντος. 

ΘΕΑΙ. Τ7Τίϑημι. 15 
Σῶ, “Ζῶρον τοίνυν αὐτὸ φῶμεν εἶναι τῆς τῶν Δίου- 

σῶν μητρὸς Μνημοσύνης, χαὶ ἐς τοῦτο, ὃ τι ἂν βουλη- 
ϑῶμεν μνημονεῦσαι ὧν ἂν ἴδωμεν ἢ ἀχούσωμεν ἢ αὐτοὶ (( 539) 

ἐννοήσωμεν, ὑπέχοντας αὐτὸ ταῖς αἰσϑήσεσιν καὶ ἐννοίαις, 
ἀποτυποῦσϑαι, ὥσπερ δαχτυλίων σημεῖα ἐνσημαινομέ- 20 
γους. καὶ ὃ μὲν ἂν ἐχμαγῇ, μνημονεύειν τε χαὶ ἐπίστα- 
σϑαι, ἕως ἂν ἐνῇ τὸ εἴδωλον αὐτοῦ" ὃ δ᾽ ἂν ἐξαλειφϑῇ ἢ 
μὴ οἷόν τὲ γένηται ἐχμαγῆναι, ἐπιλελῆσϑαί τε καὶ μὴ 
ἐπίστασϑαι. 

ΘΕΑΙ. Ἔστω οὕτως. 2ς 
ΣΩ, Ὁ τοίνυν ἐπιστάμενος μὲν αὐτά, σχοπῶν δέ τι 

ὧν δρᾷ ἢ ἀχούει, ἄϑρει εἰ ἄρα τοιῷδε τρόπῳ ψευδῆ ἂν 
δοξάσαι. 

ΘΕΑΛΙ. Ποίῳ δὴ τινι; 
ΣΩ. Ἢ οἶδεν, οἰηϑεὶς εἶναι τοτὲ μὲν ἃ οἶδε, τοτὲ δὲ 30 

ἃ μή. ταῦτα γὰρ ἕν τοῖς πρόσϑεν οὗ καλῶς ὡμολογής- 
σαμεν ὁμολογοῦντες ἀδύνατα. 

2 ἴσως Β: καὶ ἴσως Τ' 3 συγχωρήσεταί τις ἨεἰηαΟΙῈΕ (συγχω- 
θήσει τις 50 Πο]]αβίδ) Ι τοιούτῳ Β: τῷ τοιούτῳ Ὁ 4 ἐν ᾧ Τ: νῷ ΒΙ 
μεταστρέφοντα Β: μεστὰ τρέφοντα Τ ΤΟ "λόγου κ Β (λόγους ΕΣ 
ταϑβ. Ὁ) 13 καὶ τοῖς μὲν (νΕ] ἐνίοις μιὲν) σκληροτέρου 1η. ΘΠ ΠΟΙ 6 
ῬΓΙΟΓΘ ΘΟΠΙ]ΘΙΘ Δ ΟΠ ΘΓ 18 ἂν ααά, Β: οἵη. Τ [ ἴδωμεν Τ: 
εἰδῶμεν Β, οἵ. 40, 8 32, τὶ | ἀκούωμεν ΒΤ 22 ὃ δ᾽ ἂν ΨΊΠ4ΟΡ. 
ΒΌΡΡΙ. 7, ΕΧ δπηθηά. ΔΡΟΡΥ. Ὁ: ὅταν Β, δ᾽ ἴῃ ΤηδΥρ. ΓΘΟΘΠ5 Ὁ, ὅτὰν 
δὲ 23 μὴ ροβέ καὶ 5ιρτα νϑίϑβυπι Τ' 26 αὐτὰ ΒΤ: ἄττα 
Μαάνὶρ. δάνϑϑβ. 1 377 30 τότε --- τότε ΒΤ 
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ΘΕΑΙ. Νῦν δὲ πῶς λέγεις; 
ΣΩ. 4εῖ ὧδε λέγεσϑαι περὶ αὐτῶν, ἐξ ἀρχῆς διοριζο- 

μένους, ὅτι ὃ μέν τις οἶδεν ἔχων αὐτοῦ μνημεῖον ἐν τῇ 
ψυχῇ, αἰσϑάνεται δὲ αὐτὸ μή, τοῦτο οἰηϑῆναι ἕτερόν τι 
ὧν οἶδεν, ὁ ἔχοντα χαὶ ἐχείνου τύπον, αἰσϑανόμενον δὲ μή, 
ἀδύνατον. χαὶ ὃ γε οἶδεν αὖ, οἰηϑῆναι εἶναι ὃ μὴ οἶδε 
μηδ᾽ ἔχει αὐτοῦ σφραγῖδα" χαὶ ὃ μὴ οἶδεν, ὃ μὴ οἶδεν 
αὖ" χαὶ ὃ μὴ οἶδεν, ὃ οἶδεν᾽ καὶ ὃ αἰσϑάνεταί γε, ἕτερόν 
τι ὧν αἰσϑάνεται οἰηϑῆναι εἶναι" χαὶ ὃ αἰσϑάνεται, ὧν 
τι μὴ αἰσϑάνεται" καὶ ὃ μὴ αἰσϑάνεται, ὧν μὴ αἰσϑά- 
νεται" χαὶ ὃ μὴ αἰσϑάνεται, ὧν αὐτο νύν τὴν χαὶ ἔτι γὲ 
αὖ ὃ οἷδε χαὶ αἰσϑάνεται καὶ ἔχει τὸ σημεῖον χατὰ τὴν 
αἴσϑησιν, οἰηϑῆναι αὖ ἕτερόν τι ὧν οἶδε χαὶ αἰσϑάνεται 
καὶ ἔχει αὖ χαὶ ἐχείνου τὸ σημεῖον χατὰ τὴν αἴσϑησιν, 
ἀδυνατώτερον ἔτι ἐχείνων, εἰ οἷόν τε. χαὶ ὁ οἶδεν καὶ [Ὁ] 
αἰσθάνεται ἔχων τὸ μνημεῖον ὀρϑῶς, ὃ οἶδεν οἰηϑῆναι 
ἀδύνατον" χαὶ ὃ οἶδεν χαὶ αἰσϑάνεται ἔχων χατὰ ταὐτά, 
ὁ αἰσϑάνεται" χαὶ ὃ αὖ μὴ οἶδεν μηδὲ αἰσϑάνεται, ὃ μὴ 
οἶδε μηδὲ αἰσθάνεται" καὶ ὃ μὴ οἶδεν μηδὲ αἰσϑάνεται, 
ὃ μὴ οἶδεν" χαὶ ὃ μὴ οἶδε μηδὲ αἰσϑάνεται, ὃ μὴ αἰσϑά- 
γεται" πάντα ταῦτα ὑπερβάλλει ἀδυναμίᾳ τοῦ ἐν αὐτοῖς 
ψευδῆ τινὰ δοξάσαι. λείπεται δὴ ἐν τοῖς τοιοῖσδε, εἴ ττέρ 
που ἄλλοϑι, τὸ τοιοῦτον γενέσϑαι. 

ΘΕΔΙ. Ἐν τίσι δή; ἐὰν ἄρα ἐξ αὐτῶν τι μᾶλλον μά- 
ϑω" νῦν μὲν γὰρ οὐχ ἕπομαι. 

Σῶ. Ἂν οἷς οἶδεν, οἰηϑῆναι αὐτὰ ἕτερ᾽ ἄττα εἶναι ὧν 

οἶδε καὶ αἰσϑάνεται" ἢ ὧν μὴ οἶδεν, αἰσϑάνεται δέ" ἢ ἃ 
οἶδε χαὶ αἰσϑάνεται, ὧν οἶδεν αὐ καὶ αἰσϑάνεται. 

ΘΕΑΙ. Νῦν πολὺ πλέον ἀπελείφϑην ἡ ἢ τότε. 
ΣΩ, δε δὴ ἀνάπαλιν ἄχουε. ἐγὼ εἰδὼς Θεόδωρον 

χαὶ ἕν ἐμαυτῷ μεμνημένος οἷός ἔστι, χαὶ Θεαίτητον χατὰ 

2 δεῖν ὧδε διελέσϑαι ΒαάΠδΠῚ Ἐσπίγάθηῃ, ΧΧΙΧ 3 οἶδεν 
ἔχων {: οἷδε σχὼν Β, οἶδεν σχὼν ΤΊ αὐτοῦ Τ: αὑτοῦ Β 4 τοῦτο 
οἰηϑῆναι Β: ὁ δῆ ὰ Ἵ} ἡ ἔχει ΤΙ ἔχῃ Β 10 ὧν αἰσϑάνεται 
ΒΤ, 56εα μὴ διρτῖα νεῖϑυπ δᾶά. ΤῸ 1ἰ καὶ ὃ μὴ αἰσϑάνεται 
ὧν αἰσϑάνεται οτη. Β, «Δἀά. Ὁ 12 ὃ οἶδε ΝΊΠαΟΡ. 5100]. 7, 
Αϑβί: ὧν οἶδε ΒΤ | ὥ ἔχει Β, ὧν ἔχει Τ,, 5εα ὦὥ εἰ ὧν ρυποιίῖς ποία- 
ἴὰΠ| 1818 πίε αἰσθάνεται ἀεϊενὶξ ΒοπὶίΖ ΒΡΙΟΠΘσ. 22 16 τὸ 
μνημεῖον --- 17 ἔχων οΤὴ. ΒΤ, ἴῃ τηδύρ. δά ά. ΤῸ " ταὐτὰ Ὁ: 
ταῦτα ΒΤ 20 Ὁ μὴ οἶδεν" καὶ --- μὴ αἰσϑάνεται ΠυΚῚ ςἐ ΘΠ ἢ Ἶ 
οἶδεν (Δηΐδ καὶ) --- ὃ μὴ (αηΐς αἰσϑάνεται) οτλ, Τὶ, Δα 4. Τ' 21 αὐτοῖς 
Β: αὑτοῖς Β 24 δή Β, 564 ἴῃ Γᾶ. 27 ἢ ἃ Αι: ἢ ὧν ΒΤ 
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ταῦτα, ἄλλο τι ξνίοτε μὲν δρῶ αὐτούς, ἐνίοτε δὲ οὔ, καὶ 
ἅπτομαι [ποτ᾿] αὑτῶν, τοτὲ δ᾽ οὔ, χαὶ ἀχούω ἢ τινα ἂλ- 
λην αἴσϑησιν αἰσϑάνομαι, τοτὲ δ᾽ αἴσϑησιν μὲν οὐδεμίαν 
ἔχω περὶ ὑμῶν, μέμνημαι δὲ ὑμᾶς οὐδὲν ἧττον καὶ ἐπίέ- 
σταμαι αὑτὸς ἕν ἐμαυτῷ; 

ΘΕΔΙ. Πάνυ μὲν οὗν. 
ΣΩ, Τοῦτο τοίνυν πρῶτον μάϑε ὧν βούλομαι δηλῶ- 

σαι, ὡς ἔστι μὲν ἃ οἶδεν μὴ αἰσθάνεσθαι, ἔστιν δὲ αἰ- 
σϑάνεσϑαι. 

ΘΕΑΙ. Ἄληϑῆ. 
ΣΩ. Οὐχοῦν χαὶ ἃ μὴ οἶδεν, πολλάκις μὲν ἔστι μηδὲ 

αἰσϑάνεσθϑαι, τιολλάκις δὲ αἰσϑάνεσϑαι μόνον; 
ΘΕΑΙ. ἼὭστι χαὶ τοῦτο. 
Σῷ. δὲ δὴ δᾶάν τι μᾶλλον νῦν ἐπίσπη. Σωχράτης 

εἰ γιγνώσχει Θεόδωρον καὶ Θεαίτητον, ὁρᾷ δὲ μηδέτερον, 
μηδὲ ἀλλη αἴσϑησις αὐτῷ πάρεστι περὶ αὐτῶν" οὐχ ἂν 
ποτε ἐν ξαυτῷ δοξάσειεν ὡς ὃ Θεαίτητος ἐστὲ Θεόδωρος. 
λέγω τὶ ἢ οὐδέν; 

ΘΕΑΙ. ΜΝαέ, ἀληϑὴ γξ. 
Σῶ. Τοῦτο μὲν τοίνυν ξἐχείνων πρῶτον ἣν ὧν ἔλεγον. 

ΘΕΑΙ. Ἦν γάρ. 
ΣΩ, “]εὐύτερον τοίνυν, ὅτι τὸν μὲν γιγνώσχων ὑμῶν, 

τὸν δὲ μὴ γιγνώσκων, αἰσθανόμενος δὲ μηδέτερον, οὐχ 
ἂν ποτε αὖ οἰηϑείην, ὃν οἶδα, εἶναι ὃν μὴ οἶδα. 

ΘΕΑΙ. Ὀρϑῶς. 
ΣΏ, “Τρίτον δέ, μηδέτερον γιγνώσχων μηδὲ αἰσϑανό- 

Β μένος οὐκ ἂν οἰηϑείην, ὃν μὴ οἶδα, ἕτερόν τιν᾽ εἶναι ὧν 
μὴ οἶδα, χαὶ τἄλλα τὰ πρότερα πάνϑ' ἑξῆς γόμιξε πάλιν 
ἀχηχοέναι, ἐν οἷς οὐδέποτ᾽ ἐγὼ χερὶ σοῦ καὶ Θεοδώρου 
τὰ ψευδῆ δοξάσω, οὔτε .γιγνώσχων οὔτε ἀγνοῶν ἄμφω, 
οὔτε τὸν μέν, τὸν δ᾽ οὐ γιγνώσχων" χαὶ περὶ αἰσϑήσεων 
χατὰ ταὐτά, εἰ ἄρα ἕπει. 

ΘΕΑΙ. Ἕπομαι. 
ΣΩ. «ΤἹείπεται τοίνυν τὸ ψευδῆ δοξάσαι ἐν τῷδε, ὅταν 

1 ταὐτὰ ΝΊΠΑΟΡ. 5Ξ0ΡΡΙ. 7: ταῦτα ΒΤ 4 ποτ' ΒΊ, ἀΕ6]6ν!] οἱ. 
181 α: τοτὲ Αϑβί | τότε --- τότε ΒῚ δ ἐν ἐμαυτῷ θὲ: ἐμαυτῷ ΒΤ 
τοῦτο ΒΤ: τούτων ἴῃ τηαῖσ. Ὁ 8 ὡς ΒΤ; ὅτε Ἰῃ τηάᾶῖρ. Ὀΐ | ἔστιν 

δὲ -ὐτῦ μηδὲ αἰσϑάνεσϑ'αι οτὴῃ. Β, 444. Ὁ τοίο Ἰοςο ἴπ646 Δ} τοῦτο 
5486 δὰ μόγον ΠΊΔΥ ΒΊΗΙ αἀϑοιρίο [5 εἰ (νΕ] ἐπεὶ Α51) γιγνώσκει 
ΨΊΠ4Ο}. 5000]. 7: ἐπιγιγνώσκει ΒΤ 34 τὸ ψευδὴ ΜΝΝΑΡΏΕΥ: τὰ 
ψευδὴ ΒΤ 
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γιγνώσχων σὲ καὶ Θεόδωρον, χαὶ ἔχων ἐν ἐχείνῳ τῷ χη- 
ρίνῳ ὥσπερ δαχτυλίων σφῷν ἀμφοῖν τὰ σημεῖα, διὰ μα- 
χροῦ χαὶ μὴ ἱχανῶς ὁρῶν ἄμφω προϑυμηϑῶ, τὸ οἰχεῖον 
ἑχατέρου σημεῖον ἀποδοὺς τῇ οἰχείᾳ ὄψει, ἐμβιβάσας 
προσαρμόσαι. εἰς τὸ ἑαυτῆς ἴχνος, ἵνα γένηται ἀναγνώρι- 
σις, εἶτα τούτων ἀττοτυχὼν χαὶ ὥστιξρ οἱ ἔμπαλιν ὑὕστο- 
δούμενοι παραλλάξας προσβάλω τὴν ἑκατέρου ὄψιν σιρὸς (( το6}) 
τὸ ἀλλότριον σημεῖον, ἢ καὶ οἷα τὰ ἕν τοῖς κατόπτροις 
τῆς ὄψεως πάϑη, δεξιὰ εἰς ἀριστερὰ μεταφερούσης, ταὺ- 
τὸν παϑὼν διαμάρτω" τότε δὴ συμβαίνει ἡ ἑτεροδοξία 
χαὶ τὸ ψευδῆ δοξάζειν. 

ΘΕΑΙ. Ἔοικε γάρ, ω Σώχρατες" ϑαυμασίως ὡς λέγεις 

τὸ τῆς δόξης πάϑος. 
ΣΩ, τι τοίνυν χαὶ ὅταν ἀμφοτέρους γιγνώσχων τὸν 

μὲν πρὸς τῷ γιγνώσχειν αἰσϑάνωμαι, τὸν δὲ μή, τὴν δὲ 
γνῶσιν τοῦ “ἑτέρου μὴ κατὰ τὴν αἴσϑησιν ἔχω, ὃ ἐν τοῖς 
πρόσϑεν οὕτως ἔλεγον καί μου τότε οὐχ ἐμάνϑανγες. 

ΘΕΑΙ. Οὐ) γὰρ οὐν. 
ΣΩ, Τοῦτο μὴν ἔλεγον, ὃ ὅτι Ὁ γιγνώσκων τὸν ἕτερον 

καὶ αἰσϑανόμενος, χαὶ τὴν γνῶσιν κατὰ τὴν αἴσϑησιν 
αὐτοῦ ἔχων, οὐδέποτε οἰήσεται εἶναι αὐτὸν ἕτερόν τινα 
ὃν γιγνώσχξει τε χαὶ αἰσϑάνεται χαὶ τὴν γνῶσιν αὺ χαὶ 
ἐχείνου ἔχει χατὰ τὴν αἴσϑησιν. ἣν γὰρ τοῦτο; 

ΘΕΑΙ. Ναί. ᾿ 
ΒΩ. “Παρελείπετο δέ γέ που τὸ νῦν λεγόμενον, ἐν ᾧ 

δὴ φαμὲν τὴν ψευδῆ δόξαν γίγνεσϑαι τὸ ἄμφω γιγνώ- 
σχοντα καὶ ἄμφω ὁρῶντα ῆ τινὰ ἄλλην αἴσϑησιν ἔχοντα 
ἀμφοῖν τὼ σημείω μὴ κατὰ τὴν αὐτοῦ αἴσϑησιν ἑκάτερον 
ἔχειν, ἀλλ᾿ οἷον τοξότην φαῦλον ἱέντα παραλλάξαι τοῦ 
σχοποῦ χαὶ ἁμαρτεῖν, ὃ δὴ καὶ ψεῦδος ἄρα ὠνόμασται. 

ΘΕΑΙ. Εἰχότως γε. 

2 ἀμφοῖν ΤΙ αὐτοῖν Β 7 προσβαλῶ 9 δεξιᾶς εἰς ἀριστερὰν 
Αϑβι  μεταφερούσης ΒυζηΔηη: μεταρρεούσης ΒΊ, μεταιρούσης Βαϊΐογ, 
μεταστρεφούσης ΔΝΊΠΟΚΘΙΠΊΔ ΠΗ Ι5 τῷ Τ, Ἰῃ ΤΠΔΓΡ. Βεῦτο ΒῚ] 
αἰσϑάνωμαι Τ: αἰσϑάνομαι ΒῈ 16 τοῦ ἑτέρου ΒΤ: ἑκατέρου Αϑίὶ 
19 ὁ γιγνώσκων Ηεἰπάοτῇ (νΕ] οὐδέποτε οὐδεὶς ἩοοΠπεΡ εὶς Ηἰ βίης 
δὲ γιγνώσκων ΒΗ 22 ὃν Β: ὧν Τί, οἴ. 61,10 25 παρελείπετο 
ΒΤ: περιελείπετο ΒΑΑΠδΠῚ Ευὐϊηγάοτη, τ Δος 27 αἴσϑησιν αἰσϑα- 
νόμενον Ἡδυ546 5ρ6ς. οΥἹῇ. 47 28 τῶ σημείω --- ἑκάτερον ἩΘυ546: 
τὸ σημεῖον --- ἑκάτερον Β, τῷ σημείῳ --- ἑκάτερον Ἴ', τῶν σημιείων --- 
ἑκάτερον Ἠφἰπαοτί, τὸ σημιεῖον --- ἑκατέρου Αϑί  αυτοῦ Β, αὐτοῦ Ὁ, 
αὑτοῦ Τ ϑομυθρατί Ὄρεσ Τηβδείεΐ 14 29 ἔχειν ΤΙ ἔχη Β 

19) 
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Σῷ. Καὶ ὅταν τοίνυν τῷ μὲν παρῇ αἴσϑησις τῶν ση- 
μείων, τῷ δὲ μή, τὸ δὲ τῆς ἀπούσης αἰσϑήσεως τῇ πα- 
ρούσῃ προσαρμόσῃ, γάντῃ ταύτῃ ινεύδεται ἡ διάνοια. (. ς3}) 
χαὶ ἑνὶ λόγῳ, περὶ ὧν μὲν μὴ οἶδέ τις μηδὲ 1 ἤσϑετο σώ- 

Β ποτε, οὐχ ἔστιν, ὡς ἔοικεν, οὔτε ιψευ δεσϑαι οὔτε ψευδὴς 

δόξα, εἴ τι νῦν ἡμεῖς ὑγιὲς λέγομεν" στερὶ δὲ ὧν ἴσμεν τε 
χαὶ αἰσϑανόμεϑα, ἐν αὑτοῖς τούτοις στρέφεται χαὶ ἑλίτ- 
τἕται ἢ δόξα ψευδὴς χαὶ ἀληϑὴς γιγνομένη, καταντιχρὺ 
μὲν χαὶ χατὰ τὸ εὐθὺ τὰ οἰχεῖα συνάγουσα ἀποτυπώ- 
ματα χαὶ τύπους ἀληϑής, εἰς πλάγια δὲ χαὶ σχολιὰ το 

υι 

ινευδής. 
ΘΕΑΙ. Οὐχοῦν χαλῶς, ὦ Σώχρατες, λέγεται; 

σ᾽ Σῶῷ. Ἔτι τοίνυν χαὶ τάδε ἀχούσας μᾶλλον αὐτὸ ἐρεῖς. 
τὸ μὲν γὰρ τἀληϑὲς δοξάζειν καλόν, τὸ δὲ ψεύδεσϑαι 
αἰσχρόν. τὰ 

ΘΕΑΙ. Πῶς δ᾽ οὔ; 
ΣΩ. Ταῦτα τοίνυν φασὶν ἐνϑένδε γίγνεσϑαι. ὅταν μὲν 

ὁ χηρός του ἐν τῇ ψυχῇ βαϑύς τε χαὶ πολὺς χαὶ λεῖος 
χαὶ μετρίως ὠργασμένος ῇ, τὰ ἰόντα διὰ τῶν ̓ αἰσϑήσεων, 
ἐνσημαινόμενα εἰς τοῦτο τὸ τῆς ψυχῆς χῆρ, ὁ ἔφη Ὅμη- 20 
ρος αἰνιττόμενος τὴν τοῦ κηροῦ ὁμοιότητα, τότε μὲν χαὶ 

ΝΟ τούτοις χαϑαρὰ τὰ σημεῖα ἐγγιγνόμενα καὶ ἱχανῶς τοῦ 
βάϑους ἔχοντα πολυχρόνιά τὲ γίγνεται χαὶ εἰσὶν οἱ τοι- 
οὔτοι πρῶτον μὲν εὐμαϑεῖς, ἔπειτα μνήμονες, εἶτα οὐ 
παραλλάττουσι τῶν αἰσϑήσεων τὰ σημεῖα ἀλλὰ δοξάζου-- 25 
σιν ἀληϑῆ. σαφῆ γὰρ χαὶ ἐν εὐρυχωρίᾳ ὄντα ταχὺ διανέ- 
μουσιν ἐπὶ τὰ αὑτῶν ἕχαστα ἐχμαγεῖα, ἃ δὴ ὄντα χαλεῖ- 
τι, καὶ σοφοὶ δὴ οὗτοι χαλοῦνται᾽ ἢ οὐ δοκεῖ σοι; 

ΘΕΑΙ. 1: περφυῶς μὲν οὖν. 
᾿ ΣΩ, Ὅταν τοίνυν λάσιόν του τὸ χῇρ ῇ; ο δὴ ἐπήνεσεν 30 

ὃ πάσσοφος ποιητής, ἢ ὅταν χοπιρῶδες χαὶ μὴ καϑαροῦ 

τ7 ὅταν --- τὸ ὠργασμένος ϑυϊάα5 5.ν. ὠργασμένος ] 32 Ἡοπιοτ. 1], 2, 851 
τό, 554 

4 μηδὲ ἤσϑετο Τ: μὴδ᾽ ἐπήσϑετο Β, 564 ῬΑΓΓΠῚ 6χ οτῃϑηᾶ., ἴῃ 
παλτέ. τα σθη5 ἢ (μηδ᾽ ἐπείϑετο ΔΡΟΒΡΥ. δ) 1το τύπους ἀληϑὴς Β: 
τυποῦσα ἀληϑῆς Τ τ ὠργασμιένος: Θυϊάαβ οἱ ΤηδΘαϑ: εἰργασμιε- 
νος ΒΤ 20 ἐνσημαιψόμενα ΒΤ: ἐνσημαινόμενος Αϑί | κῆρ ΑΞϑί: 
κέαρ ΒΤ 26 διανέμουσιν ΠΣ: διαβαίνουσιν Β, 564 βαίν 6Χχ εἸη6 Πα. 
(διανέμουσιν Π) 27 ἐπὶ τὰ Β, Ξεα ὃ εχ ΛΡΕΥΝ (ἔπειτα Ὠ)!} αὐτῶν Β 
30,τοῦ τὸ Τ, τοῦτο τὸ ΒῚ κῆρ Αβί: κέαρ ΒΤ 30 ἐπήνεσεν Β, 584 
ἥν ΕΧ δπιοπά. 21 πάσσοφος 5. ΠΟ] α οὗ, ΝΑΡΘΥ ΡτΟΙΪερ. αα Ῥῃοί. 
116: πάντα σοφὸς ΒΤ | καὶ μὴ καϑαροῦ τοῦ κηροῦ ἀ6]εν!ϊ ΗΙΓΒΟΠΙΡ 
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τοῦ χηροῦ, ἢ ὑγρὸν σφόδρα ἢ σχληρόν, ὧν μὲν ὕγρόν, 
Ὶ εὐμαϑεῖς μέν, ἐπιλήσμονες δὲ γίγνονται, ὧν δὲ σχληρόν, 

τἀναντία. οἱ δὲ δὴ λάσιον καὶ τραχὺ λιϑῶδές τε ἢ γῆς ἢ 
χόπρου συμμιγείσης ἔμστλεων ἔχοντες ἀσαφῆ τὰ ἐχμαγεῖα 

5 ἔσχουσιν. ἀσαφῆ δὲ χαὶ οἱ τὰ σχληρά" βάϑος γὰρ οὐχ ἔνι. 
ἀσαφῆ δὲ χαὶ οἱ τὰ ὕγρά" ὑττὸ γὰρ τοῦ συγχεῖσϑαι ταχὺ 
γίγνεται ἀμυδρά. ἐὰν δὲ πρὸς πᾶσι τούτοις ἐπὶ ἀλλήλων 190 
συμπεπτωχότα ἢ ὑπὸ στενοχωρίας, ἐάν του σμικρὸν ἢ τὸ 
ψυχάριον, ἔτι ἀσαφέστερα ἐχείνων. στάντες οὖν οὗτοι γί- 

το γνονται οἷοι δοξάζειν ψευδῆ. ὅταν γάρ τι ὁρῶσιν ἢ ἀκχού- 
ωσιν ἢ ἐπινοῶσιν, ἕχαστ᾽ ἀπονέμειν ταχὺ ἑἕχάστοις οὐ 
δυνάμενοι βραδεῖς τέ εἰσι χαὶ ἀλλοτριονομοῦντες παρο- 
ρῶσί τε καὶ παραχούουσι χαὶ παρανοοῦσι πλεῖστα, χαὶ 
χαλοῦνται αὖ οὗτοι ἐψευσμένοι τε δὴ τῶν ὄντων χαὶ 

15 ἀμαϑεῖς. 

ΘΕΑΙ. Ὀρϑότατα ἀνθϑρώττων λέγεις, ὦ Σώχρατες. Β 
Σῷ. Φῶμεν ἄρα ἐν ἡμῖν ψευδεῖς δόξας εἶναι; 
ΘΕΑΙ. Σφόδρα γε. 
ΣΩ. Καὶ ἀληϑεῖς δή; 

22. ΘΒΆΑΙ. Καὶ ἀληϑεῖς. 
ΣΩ, Ἤδη οὖν οἰόμιεϑα ἱκανῶς ὡμολογῆσϑαι ὅτι σπταν-- 

τὸς μᾶλλον ἐστὸν ἀμφοτέρα. τούτω τὼ δόξα; 
ΘΒΕΑΙ. Ὑπερφυῶς μὲν οὗν. 

ΣΟΙ Ζ4:εινόν τᾷ, ὠ Θεαίτητε, ὡς ἀληϑῶς χινδυνεύει 
25 χαὶ ἀηδὲς εἶναι ἀνὴρ ἀδολέσχης. 

ΘΕΑΙ. Τί δέ; πρὸς τέ τοῦτ᾽ εἶπες; 
ΣΩ, Τὴν ἐμαυτοῦ δυσμαϑίαν δυσχεράνας χαὶ ὡς ἀλη- ς 

ϑῶς ἀδολεσχίαν. τί γὰρ ἂν τις ἄλλο ϑεῖτο ὄνομα, ὅταν 
ἄνω χάτω τοὺς λόγους ἕλχῃ τις ὑπὸ νωϑείας οὐ δυνάμε- 

30 γος πεισϑῆναι, χαὶ ἢ δυσαπτάλλαχτος ἀφ᾽ ἑχάστου λόγου; 
ΘΕΑΙ. Σὺ δὲ δὴ τί δυσχεραίνεις; 
ΣΩ  Θὺ δυσχεραίνω μόνον, ἀλλὰ καὶ δέδοικα ὃ τι 

ἀποχρινοῦμαι, ἄν. τις ἔρηταί μδ΄ ὦ Σώκρατες, ηὕρηχας 
δὴ ψευδῆ δόξαν, ὅτι οὔτε ἐν ταῖς αἰσϑήσεσίν ἔστι πρὸς 

35 ἀλλήλας οὔτ᾽ ἐν ταῖς διανοίαις, ἀλλ᾿ ἐν τῇ συνάψει αἷ- 1) 

2. 15. "ΊΘΙΠ115: τὸ ΒΤ 11 ἕκαστ᾽ 50 Ὑ1081, ἕκαστα 6Χ ΘΙη6Πά. 
ΔΡΟΡΥ. Ῥαυϑ ΠῚ 1812: ἕκαστοι ΒΤ 22 ἀμφότερα ΒΎΊ, ἀμφοτέρω 
ταςίδυ ΟΡ. Οδα- Κα. Ὁ. 210 2. 18. Β: γ8ὶ Ἴ, ον 20 1 25. ὃ 
26 δὲ Β: δαὶ ΤΡ 24 ὅτι οὐὗτε Τ: οὔτε Β 
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σϑήσεως πρὸς διάνοιαν; φήσω δὲ ἐγώ, οἶμαι, καλλωτσιι- 
ζόμενος ὥς τι ηὑρηχότων ἡμῶν χαλόν. 

ΘΕΑΙ. Ἄμοιγε δοχεῖ, ὦ Σώγχρατες, οὐχ αἰσχρὸν εἶναι 
τὸ νῦν ἀποδεδειγμένον. 

ΣΟΙ Οὐχοῦν, φήσει, λέγεις ὅτι αὐτὸν ἄνϑρωστον, ὃν 
διανοούμεϑα μόνον, ὁρῶμεν. δ᾽ "ὀβ); ἵττίον οὐχ ἂν ποτε 
οἰηϑεῖμεν εἶναι, ὃν αὖ οὔτε ὁρῶμεν οὔτε ἁπτόμεϑα, δια- 

γοούμεϑα δὲ μόνον χαὶ ἀλλ᾽ οὐδὲν αἰσϑανόμεϑα περὶ 
αὐτοῦ; ταῦτα, οἶμαι, φήσω λέγειν. 

ΘΕΑΙ. Καὶ ὀρϑῶς γε. 
σῶν τ Ὑι. οὐν; φήσει, τὰ ἕνδεχα, ἃ μηδὲν ἄλλο ἢ δια- 

γοδῖταί τις, ἄλλο τι ἔχ τούτου “τοῦ λόγου οὐχ ἂν. σοτξε 

οἰηϑείη δώδεχα εἶναι, ἃ μόνον αὖ διανοεῖται; ἴϑι οὖν δή, 
σὺ ἀποχρίνου. 

ΘΕΑΙ. .Χ1λῈλ:: ἀποχρινοῦμαι, ὅτι ὁρῶν μὲν ἂν τις ἢ 
ἐφαπτόιιενος οἰηϑείη τὰ ἕνδεχα δώδεχα εἶναι, ἃ μέντοι 
ἐν τῇ διανοίᾳ ἔχει, οὐκ ἂν ποτε περὶ αὐτῶν ταῦτα δοξά- 
σειεν οὕτως. 

Σῷ,. Τί οὖν; οἴει τινὰ πώποτε αὐτὸν ἐν αὑτῷ πέντε 
χαὶ ἑπτά, λέγω δὲ μὴ ἀνθρώπους ἑπτὰ χαὶ πέντε προ- 
ϑέμεγον σχοτιεῖν μηδ᾽ ἄλλο τοιοῦτον, ἀλλ αὐτὰ πέντε χαὶ 
ἑπτά, ἃ ἔφαμεν ἐχεῖ μνημεῖα ἐν τῷ ἔχμαγείῳ εἶναι χαὶ 
ψευδῆ ἐν αὐτοῖς οὐχ εἶναι δοξάσαι, ταῦτα αὐτὰ εἴ τις 
ἀνϑρώπων ἤδη πώποτε ἐσχέψατο λέγων πρὸς αὑτὸν χαὶ 
ἐρωτῶν πόσα ποτ᾽ ἐ ἐστίν, χαὶ ὃ μέν τις εἶπεν οἰηϑεὶς ἕν-- 
δεχα αὐτὰ εἶναι, ὃ δὲ δώδεχα, ἢ πάντες λέγουσί τε καὶ 
οἴονται δώδεχα αὐτὰ εἶναι; 

ΘΕΑΙ. Οὐ μὰ τὸν Ζία, ἀλλὰ πολλοὶ δὴ χαὶ ἕνδεχα" 
ἐὰν δέ γε ἕν τιλείονι ἀριϑμῷ τις σχοπῆται, μᾶλλον σφάλ-- 
λεται. οἶμαι γάρ σε περὶ παντὸς μᾶλλον ἀριϑμοῦ λέγειν. 

Σῶ,. Ὀρϑῶς γὰρ οἴει" χαὶ ἐνθυμοῦ μή τι τότε γίγνε- 
ται ἄλλο ἢ αὐτὰ τὰ δώδεχα τὰ ἐν τῷ ἐχμαγείῳ ἕνδεχα 
οἰηϑῆναι. 

5 φήσει ΔΡΟΡΥ. Ῥατγδίηστη 1812: φησὶ ΒΤ αὐτὸν εχ διηβθηα. 1), 
Βδάμδτη Ευζηγάεμῃ. ΧΧΙΧ οἴ. 48, 20: αὖ τὸν ΒΤ, αὐτὸν τὸν Ηείη- 
ἀοτῇ, ἂν τὸν Μααν! δΔάνειβ. 1 ΑΝ ὃν αὖ Β: ὃ νῦν Τ τῷ φήσει 
ΘΕΘΡΒΔΠιΙδ: φῇς Β, φὴς Ὁ, φησὶ ΘΟΙΏΡΘΠΕΙΟ Ἴ 14 ἀποκρινοῦ Τ' 
19 οἴει ΒΤ; οὐκ οἴει ἩἨεϊηδοτῖ 21 αὐτὰ ΒΤ: αὖ τὰ ἴ, αὐτὰ τὰ 
ἨἩδρφιηάο 22 ἔφαμεν Αϑΐ; φαμὲν ΒΤ 55 ΤΟΥ 564 Ροβίςε 
Τῆ5ι 20 29 δέγε ΒΤ; γε ΝΑΡεΥ 57 | μᾶλλον σφάλλεται 46- 
Ιενὶ: Ναθέν 320 ἀριϑμοῦ ἀείεν! ΝΑ οΥ 31 τότε ἩβδΙπαοΥΐ: 
ποτε ΒΤ 

ΙΟ 

15 

20 

25 

20 



5 

ΙΟ 

( 54) 

15 

20 

25 

30 

35 

191 ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ. Ὁ 

ΘΕΑΙ. Ἔοιχέ γ. 
ΣΩ, Οὐχοῦν εἰς τοὺς πρώτους πάλιν ἀνήχει λόγους; 

δ γὰρ τοῦτο παϑών, ὁ οἶδεν, ἕτερον αὐτὸ οἴξται δἶναι 
ὧν αὖ οἶδεν" ὃ ἔφαμεν ἀδύνατον, χαὶ τούτῳ αὐτῷ ἤναγ- 
χάζομεν μὴ εἶναι ψευδῆ δόξαν, ἵνα μὴ τὰ αὐτὰ ὗ αὐτὸς 
ἀναγχάζοιτο εἰδὼς μὴ εἰδέναι ἅμα. 

ΘΕΑΙ. Δληϑέστατα. 
ΣΩ. Οὐχοῦν ἀλλ ὁτιοῦν δεῖ ἀποφαίνειν τὸ τὰ ψευδῆ 

δοξάξειν ἢ διανοίας πρὸς αἴσϑησιν σπαραλλαγήν. εἰ γὰρ 
τοῦτ᾽ ἣν, οὐχ ἂν στοτὲ ἐν αὑτοῖς τοῖς διανοήμασιν ἐψευ- 
δόμεϑα. νῦν δὲ ἤτοι οὐκ ἔστι ψευδὴς δόξα, ἢ ἃ τις 
οἶδεν, οἷόν τε μὴ εἰδέναι" χαὶ τούτων πότερα αἱρεῖ; 

ΘΕΑΙ. πορον αἵρεσιν προτιϑεῖς, ὠ Σώχρατες. 
ΣΩ; “4λλὰ μέντοι ἀμφότερά γε χινδυνεύει ὃ λόγος οὐχ 

ἐάσειν. ὅμως δέ, πάντα γὰρ τολμητέον, τί εἰ ἐπιχειρή- 
σαιμεν ἀναισχυντεῖν; 

ΘΕΑΙ. Πῶς; 

ΣΩ, ᾿ϑελήσαντες εἰπτεῖν πτοῖόν τί στοτ᾽ ἐστὲ τὸ ἐπί- 
στασϑαι. 

ΘΕΑΙ. Καὶ τί τοῦτο ἀναίσχυντον; 

ΣΩ. Ἄοικας οὐκ ἐννοεῖν, ὅτι πᾶς ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς ὃ 
λόγος ζήτησις γέγονεν ἐπιστήμης, ὡς οὐχ εἰδόσι τί ττοτ᾽ 
ἐστίν. 

ΘΕΑΙ. γνοῶ ἰὸν οὖν. 
ΣΩ, Ἔπειτ οὐκ ἀναιδὲς δοχεῖ, μὴ εἰδότας ὃ ἑπτιστήμην 

ἀποφαίνεσϑαι τὸ ἐπίστασϑαι οἷόν ἐστιν; ἀλλὰ γάρ, ὦ 
Θεαίτητε, στάλαι ἐσμὲν ἀνάπλεῳ τοῦ μὴ χαϑαρῶς διαλέ- 
γεσϑαι. μυριάχις γὰρ εἰρήχαμεν τὸ γιγνώσκομεν χαὶ 
οὐ γιγνώσκομεν, χαὶ ἐσειστάμεϑα καὶ οὐχ ἑπιστά- 
μεϑια, ὡς τι συνιέντες ἀλλήλων ἐ ἐν ᾧ ἕτι ἐπιστήμην ἀγνοοῦ-. 
μὲν" εἰ, δὲ βούλει, χαὶ γῦν ἐν τῷ παρόντι. χεχρήμεϑ᾽ αὐ 
τῷ ἀγνοεῖν τε χαὶ συνιέναι, ὡς τεροσῆχον αὐτοῖς χρῆσϑαι, 
εἴστερ στερόμεϑα ἐπιστήμης. 

ΘΕΑΙ. “λλὰ τίνα τρόπον διαλέξει, ὦ Σώχρατες, τού- 
των ἀπεχόμενος; 

Σῷ. Οὐδένα ὧν γε ὃς εἰμί" εἰ μέντοι ἢ ἀντιλογικχός, 
4 ἐν τούτῳ αὐτῷ ἴῃ. Θαϊίίοης Ῥυίοσα ἐδ πεῖ ΠΣ 8 αλλ 

ὁτιοῦν Β: ἄλλό τι οὖν ΤΊ τὸ Β: τοῦ τι δόξα Τ: ἡ δόξα 12 πό- 
τερα ἴ: ποτέραν ΒΤ 15 ἐπιχειρήσαιμεν ΒΤ: ἀπ βάρ ἡσὰκοὴ ψνοἰδλρων 
ΕἸΠΙεἰι. 211 36 ὧν Τ, 5684 ΒΡ᾿ ΓΙτπ|5 οἵ δοσθηί5 ἴὴ γὰ5. } ἀντελογικὸς 
ἀνὴρ ἢ καὶ τοιοῦτος νῦν παρὴν Αϑί ([οοτι5 αἱ ν] δία ΘΟΥΓΕΡ ἐ5) 

19) 
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οἷος ἀνὴρ εἰ χαὶ νῦν παρῆν, τούτων τ᾽ ἂν ἔφη ἀπέχεσϑαι 
χαὶ ἡμῖν σφόδρ᾽ ἂν ἃ ἐγὼ λέγω ἐπέπληττεν. ἐπειδὴ οὖν 
ἐσμὲν φαῦλοι, βούλει τολμήσω εἰτιεῖν οἷόν ἐστι τὸ ἐπί- 
στασϑαι; φαίνεται γάρ μοι προὔργου τι ἂν γενέσϑαι. 

ΘΕΑΙ. Τόλμα τοίνυν νὴ 4ία. τούτων δὲ μὴ ἀπεχο- 
μένῳ σοι ἔσται πολλὴ συγγνώμη. 

ΣΩ. ᾿“χήχοας οὖν ὃ νῦν λέγουσιν τὸ ἐπίστασϑαι; 

ΘΕΑΙ. Ἴσως" οὐ μέντοι ἔν γε τῷ παρόντι μνημογεύω. 
Σῶ. Ἐπιστήμης που ἕξιν φασὶν αὐτὸ εἶναι. 
ΘΕΑΙ. “ληϑῆ. 
ΣΩ. Ἡμεῖς τοίνυν σμιχρὸν μεταϑώμεϑα χαὶ εἴγτωμεν 

ἐπιστήμης χτῆσιν. 
ΘΕΑΙ. Τί οὖν δὴ φήσεις τοῦτο ἐχείνου διαφέρειν; 
Σῷ. Ἴσως μὲν οὐδέν" ὃ δ᾽ οὖν δοχεῖ, ἀκούσας συνδο- 

χίμαζε. 
ΘΕΑΙ. Ἐάν πέρ γε οἷός τ ὦ. 
ΣΩ, Οὐ τοίνυν μοι ταὐτὸν φαίνεται τῷ χεχτῆσϑαι τὸ 

ἔχειν. οἷον ἱμάτιον πριάμενός τις χαὶ ἐγχρατὴς ὧν μὴ 
φορῶν, ἔχειν μὲν οὐκ ἂν αὐτὸν αὐτό, χεχτῆσϑαι δέ γε 
φαῖμεν. 

ΘΕΑΙ. Ὀρϑῶς γε. 
ΣΩ. Ὅρα δὴ καὶ ἐπιστήμην εἰ δυνατὸν οὕτω χεχτημέ- 

γον μὴ ἔχειν, ἀλλ᾿ ὥσπερ εἴ τις ὄρνιϑας ἀγρίας, περιστε- 
ρὰς ἢ τι ἄλλο, ϑηρεύσας οἴχοι χατασχευασάμενος πέερι- 
στερεῶνα τρέφοι. τρόπον μὲν γὰρ ἂν πού τινα φαῖμεν 
αὐτὸν αὐτὰς ἀεὶ ἔχειν, ὅτι δὴ κέχτηται. ἦ γάρ; 

ΘΕΑΔΙ. Ναί. 
ΣΩ. Τρόπον δέ γ᾽ ἄλλον οὐδεμέαν ἔχειν, ἀλλὰ δύνα- 

μιν μὲν αὐτῷ περὶ αὐτὰς παραγεγονέναι, ἐπειδὴ ὃν οἱ- 
χείῳ περιβόλῳ ὑποχειρίους ἑποιήσατο, λαβεῖν καὶ σχεῖν, 
ἐπειδὰν βούληται, ϑηρευσαμένῳ ἣν ἂν ἀεὶ ἐθέλῃ, καὶ 
πάλιν ἀφιέναι' καὶ τοῦτο ἐξεῖναι ποιεῖν, ὁποσάκις ἂν 

δοχῇ αὐτῷ. 
ΘΕΑΙ. Ἔστι ταῦτα. 

ς τόλμα Β, 564 1 εχ επηθη4. 17 τῷ κεχτῆσϑαι τὸ ἔχειν Β: τὸ 
κεκτῆσϑαι τῷ ἔχειν τοφορῶνὉ, οἴ.178 ο ΝΝΊΠΟΙΚΟΙ Δ πη ἘΠ ΠΥ ἀ61η. 
ΧΙΝ: φορῶ Β, φορῷ Τ, φορεῖ (δΙΏΡΡΕΙ] (εἰ --- φοροῖ δ6Χ ΕΥΊ6Πα. 
ΔΡΟΡΥ. Ρ)] δέ γε ΑἸάϊπα: γε δὴ Β, γε Τ, γε μὴν ΨΊΠΑΟΡ. 500]. 7 

21 ὀρϑῶς Β, οἴ. 80, 21: καὶ ὀρϑῶς Ὑ, οἵ, 78, τὸ 24 ἢ Β.: εὐ. 
ΟἹ. Ὅ7; 239 20 σχεῖν Β: ἔχειν Τ, ἴσχειν ΜΝ ΊΠΟΙΚΘΙΤ,ΔΉΠ 
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ΣΩ. Πάλιν δή, ὥσπερ ἐν τοῖς πρόσϑεν κήρινόν τι ἐν 
ταῖς ψυχαῖς κατεσχευάξομεν οὐχ οἶδ᾽ ὃ τι πλάσμα, γῦν ((. τοϑ ") 
αὖ ἐν ἑκάστῃ ψυχῇ ποιήσωμεν ττεριστερξῶνά τινα παν- 
τοδαπῶν ὀρνίϑων, τὰς μὲν χατ᾽ ἀγέλας οὔσας χωρὶς τῶν 
ἄλλων, τὰς δὲ χατ᾽ ὀλίγας, ἐνίας δὲ μόνας διὰ πασῶν 
ὅσῃ ἂν τύχωσι πετομένας. 

ΘΕΔΙ. Πεποιήσϑω δή. ἀλλὰ τί τοὐντεῦϑεν; 
ΣΩ, Παιδίων μὲν ὄντων φάναι χρὴ εἶναι τοῦτο τὸ 

ἀγγεῖον κενόν, ἀντὶ δὲ τῶν ὀρνίϑων ἐπιστήμας γοῆσαι" 
ἣν δ᾽ ἂν ἐσειστήμην χτησάμενος καϑείρξῃ εἰς τὸν περίβο- 
λον, φάναι αὐτὸν μεμαϑηκχέναι ἢ ηὑρηχέναι τὸ “πρᾶγμα 
οὗ ἣν αὕτη ἢ ἐπιστήμη, χαὶ τὸ ἐπίστασϑαι τοῦτ᾽ εἶναι. 

ΘΕΑΙ. Ἔστω. 

ΣΩ, Τὸ τοίνυν πάλιν ἣν ἂν βούληται τῶν ἐπιστημῶν 

ϑηρεύειν χαὶ λαβόντα ἴσχειν καὶ αὖϑις ἀφιέναι, σχόπει 
τίνων δεῖται ὀνομάτων, εἴτε τῶν αὐτῶν ὧν τὸ πρῶτον, 
ὅτε ἐχτᾶτο, εἴτε ἑτέρων. μαϑήσει δ᾽ ἐνθένδε σαφέστερον 
τί λέγω. ἀριϑμητικὴν μὲν γὰρ λέγεις τέχνην; 

ΘΕΑΙ. Μιαίΐί. 

ΣΩ, Ταύτην δὴ ὑπόλαβε ϑήραν ἐπιστημῶν ἀρτίου τε 
χαὶ περιττοῦ παντός. 

ΘΕΑΙ. Ὑπολαμβάνω. 
ΣΩ: Ταύτῃ δή, οἶμαι, τῇ τέχνῃ αὐτός τὲ ὑπτοχειρίους 

τὰς ἐπιστήμας τῶν ἀριϑμῶν ἔχει καὶ ἄλλῳ παραδίδωσιν 
ὃ παραδιδούς. 

ΘΕΔΙ. Μιαί. 

Σῷ. Καὶ χαλοῦμέν γε παραδιδόντα μὲν διδάσχειν, πα- 
ραλαμβάνοντα δὲ μανϑάνειν, ἔχοντα δὲ δὴ τῷ χεχτῆσϑαι 
ἐν τῷ περιστερεῶνι ἐκείνῳ ἑπίστασϑαι. 

ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ, Τῷ δὲ δὴ ἐντεῦϑεν ἤδη πρόσσχες τὸν νοῦν ἀριϑ- 

μητιχὸς γὰρ ὧν τελέως ἄλλο τι πάντας ἀριϑμοὺς ἐπί- 
σταται; πάντων γὰρ ἀριϑμῶν εἰσὶν αὐτῷ ἐν τῇ ψυχῆ 
ἐχιιστῆμαι. 

ΘΕΑΙ. Τί μὴν; 

9 ἀντὶ δὲ --- νοῆσαι ἀφ]ανὶ ΝΑΡοΥ ὅο 10 καϑείρξη Β: κα- 
ϑείρξει Τ, καϑείρξη τις ΒυῦροΥ ΤΗθδοδί. 56 17 ἐνθένδε Τ: ἐντεῦ- 
ϑὲεν Β, δχ βἰπαϊο 8551 Π}}1Δη 4] (οἴ. 7, 31) παΐστη 24 ἄλλῳ ΤΌ; ἀλλο 
156 {τ 0 28 δὲ δὴ Τ: δὴ Β 321 τῶδε δὴ Β: τῷ δὴ ΤΙ|ι 
πρόσσχες αἴ νϊἀφίυγ Τὶ πρόσχες ΒΤ 432 ἐπίσταται ΤΊ ἐπίστασαι Β 
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ΣΩ, Τί οὖν; ὃ τοιοῦτος ἀριϑμοῖ ἂν ποτέ τι ἢ αὐτὸς 
πρὸς αὑτὸν αὐτὰ ἢ ἄλλο τι τῶν ἔξω ὅσα ἔχει ἀριϑμόν; 

ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ. Τὸ δὲ ἀριϑμεῖν γε οὐκ ἄλλο τι ϑήσομεν τοῦ 

σχοτιεῖσϑαι πόσος τις ἀριϑμὸς τυγχάνει ὦν. 
ΘΕΑΙ. Οὕτως. 
ΣΩ, Ὃ ἄρα ἐπίσταται, σχοττούμενος φαίνεται ὡς οὐχ 

εἰδώς, ὃν ὡμολογήχαμεν ἅπαντα ἀριϑμὸν εἰδέναι. ἀκούεις 
γάρ που τὰς τοιαύτας ἀμφισβητήσεις. 

ΘΕΑΙ. Ἔγωγε. 
ΣΩ, Οὐκοῦν ἡμεῖς ἀτιξικάζοντες τῇ τῶν περιστερῶν 

χτήσει τὲ χαὶ ϑήρᾳ ἐροῦμεν, ὅτι διττὴ ἣν ἢ ϑήρα, ἢ μὲν 
σρὶν ἐχτῆσϑαι τοῦ χεχτῆσϑαι ἕνεχα᾽ ἢ δὲ χεχτημένῳ τοῦ 
λαβεῖν χαὶ σχεῖν ἐν ταῖς χερσὶν ἃ πάλαι ἐκέχτητο. οὕτως 
δὲ χαὶ ὧν πάλαι ἐπιστῆμαι ἦσαν αὐτῷ μαϑών τ᾽ ἠπίστατο 
αὐτά, πάλιν ἔστι χαταμανϑάνειν ταὐτὰ ταῦτα ἀναλαμβά- 
γοντα τὴν ἐπιστήμην ἕχάστου χαὶ ἴσχοντα, ἣν ἐχέχτητο 
μὲν πτάλαι, πρόχειρον δ᾽ οὐχ εἶχε τῇ διανοίᾳ; 

ΘΕΑΙ. “ληϑῆ. 
ΣΩ. ΖΤοῦτο δὴ ἄρτι ἠρώτων, ὅπως χρὴ τοῖς ὀνόμασιν 

χρώμενον λέγειν τεερὶ αὐτῶν, ὅταν ἀριϑμήσων ἴῃ ὃ ἀριϑ- 
μητικὸς ἢ τι ἀναγνωσόμενος ὃ γραμματικός. ὡς ἐπιστά- 
μενος ἄρα ἐν τῷ τοιούτῳ πάλιν ἔρχεται μαϑησόμενος 
σταρ ξαυτοῦ ἃ ἐπίσταται; 

ΘΕΑΙ. .1λ}: ἄτοπον, ὦ Σώχρατες. 
ΣΩ. “λλὰ ἃ οὐχ ἐπίσταται φῶμεν αὐτὸν ἀναγνώσε- 

σϑαι χαὶ ἀριϑμήσειν, δεδωχότες αὐτῷ πάντα μὲν γράμ- 
ματα, πᾶντα δὲ ἀριϑμὸν ἐπίστασϑαι; 

ΘΕΑΔΙ. ᾿λλὰ καὶ τοῦτ᾽ ἄλογον. 

: τί Βαάμαιῃ Ευπίηγάεηι. ΧΧΙΧ; ἢ Τ, ἢ Β | ἂν ποτέ τι ἢ αὐτὸς 
πρὸς αὑτὸν αὐτὰ ἢ ἄλλο τι ΒΤ: αὐτὰ ἀε]εν! Ηδγπιδηη, ἂν ποτέ τε ἢ 
αὐτὸς πρὸς αὑτὸν ἐντὸς ἢ ἀλλο τι (ΟΥΑΙ 5 ΘΟΙορ. 26, ἄν ποτέ τι 
αὐτὸς πρὸς αὑτὸν ἢ τῶν ἐντὸς ἢ ἄλλο τι νεῖ ἂν αὐτὸς πρὸς αὑτὸν 
τοτὲ μὲν τῶν ἐντός τε, ἄλλοτε δὲ Αϑί, ἂν ποτέ τι ἢ αὐτὰ πρὸς αὑτὸν 
ἢ ἀλλο τι Θ΄. ἢ] οἰ θυτηδοῆου, ἂν ποτε ἤτοι αὐτὸν ἀριϑμὸν πρὸς αὐτόν, 
ἢ ἄλλο τι Βαάμαπι Εὐτηγάεξιη. ΧΧΧ ς πόσος Βί: ὅποσόςα Τ 8 ὃν 
Βι: ὧν Τ, οἷ, 61,10 22, 5 [ἅπαντα ΒΤ: δὴ πάντα ΝΑΡΕΓ 60 14 σχεῖν 
ΝΑΡεγ; ἔχειν ΒΤ, ς. 80, 20 | οὕτως Βί: ὄντως Τ, οἵ. Ἐπίῃγα. 479 11 
[5 μαϑών τ᾽ Βαάδεαιῃ Επίῃγάειη ΧΧΧ: μαϑόντε ΒΤ, μαϑόντι καὶ 
ΨιπᾶοΡ. ΞΡ]. 7, 6Χ διηξδηά. δρορι. Ρ, μαϑόντε ἢ εχ ΕΘηλεπά. 
Ὁ | ἠπίστατο ΝΊΠΑΟΡ. ΞΌΡΡΙ. 7, ΕΧ εη6η4. Δρορύ. Ρ: ἐπίστατο ΒΤ 
25 ἄτοπον ΒΤ: ἄλογον ΝΑΌΘΙ σΟΙΊΠ,. 1] 77 
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ΣΩ, Βούλει οὖν λέγωμεν ὅτι τῶν μὲν ὀνομάτων οὐδὲν 
ἡμῖν μέλει, ὅπῃ τις χαίρει ἕλχων τὸ ἐπίστασϑαι χαὶ μαν- 
ϑάνειν, ἐπειδὴ δὲ ὡρισάμεϑα ἕτερον μέν τι τὸ κεχτῆσϑαι 
τὴν ἐπιστήμην, ἕτερον δὲ τὸ ἔχξιν, ὃ μέν τις ἔχτηται μὴ 
κεχτῆσθαι ἀδύνατόν φαμεν εἶναι, ὥστε οὐδέποτε συμ- 
βαίνει ὅ τις οἶδεν μὴ εἰδέναι, ψευδῆ μέντοι δόξαν οἷόν τ᾽ 
εἶναι περὶ αὐτοῦ λαβεῖν; μὴ γὰρ ἔχειν τὴν ἐπιστήμην 
τούτου οἷόν τε, ἀλλ᾿ ἑτέραν ἀντ᾽ ἐχείνης, ὅταν ϑηρεύων 
τινὰ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἱ ἐπιστήμην διαττετομένων ἀνϑ᾽ ἑτέρας ἕτέ- 
ραν ἁμαρτὼν. λάβῃ, [ὅτε ἄρα τὰ ἕνδεχα δώδεχα φήϑη 
εἶναι, τὴν τῶν ἕνδεχα ἐπιστήμην ἀντὶ τῆς τῶν δώδεχα 
χαβῶνἢ τὴν ἐν ἑαυτῷ οἷον φάτταν ἀντὶ περιστερᾶς. 

ΘΕΑΙ. Ἔχει γὰρ οὖν λόγον. 
ΣΟ Ὅταν δέ γε ἣν ἐπιχειρεῖ λαβεῖν λάβῃ ἀψευδεῖν 

τὲ χαὶ τὰ ὄντα δοξάζειν τότε, χαὶ οὕτω δὴ εἶναι ἀληϑῆ 
τε χαὶ ψευδῆ δόξαν, καὶ ὧν ἐν τοῖς πρόσϑεν ἐδυσχεραί- 
γομεν οὐδὲν ἐμποδὼν γίγνεσϑαι; ἴσως οὖν μοι συμφή- 
σεις᾽ ἢ πῶς ποιήσεις; 

ΘΕΑΙ. Οὕτως. 

ΣΩ, Καὶ γὰρ τοῦ μὲν ἃ ἐπίσταται μὴ ἐπίστασϑαι 
ἀπηλλάγμεϑα᾽ ἃ γὰρ ἐχτήμεϑα μὴ χεχτῆσϑαι οὐδαμοῦ 
ἔτι συμβαίνει, οὔτε ψευσϑεῖσί τινος οὔτε μή. δεινότερον 
μέντοι ττάϑος ἄλλο παραφαίνεσϑαί μοι δοχεῖ. 

ΘΕΛΔΙ. Τὸ ποῖον; 
ΣΩ. Αἰ ἡ τῶν ἐπιστημῶν μεταλλαγὴ ψευδὴς γενήσε- 

ταί ποτε δόξα. 
ΘΕΑΙ. Πῶς δή; 
ΣΩ. Πρῶτον μὲν τό τινος ἔχοντα ἐϊειστήμην τοῦτο 

αὐτὸ ἀγνοεῖν, μὴ ἀγνωμοσύνῃ ἀλλὰ τῇ ἑαυτοῦ ἐπιστήμῃ" 
ἔχτειτα ἕτερον αὖ τοῦτο δοξάζειν, τὸ δ᾽ ἕτερον τοῦτο, πῶς 
οὐ πολλὴ ἀλογία, ἐπιστήμης παραγενομένης γνῶναι μὲν 

5 συμβαίνει ΒΤ: συμβαίνειν Ηδίπάοσε. 9 τινὰ τῶν ἐπ᾽ αὐτῷ 
ἐπιστημῶν Ηδφἰπάοτί, τινα ἐπιστημῶν ΝΕ] τινὰ τῶν ἀφ᾽ αὑτοῦ ἐπιστη- 
μῶν Αϑέ, τινὰ τῶν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐπιστημῶν νΕῈ] τινὰ τῶν ἀπ᾽ αὐτοῦ 
ΙΑ αυμτα, τινα ἐπιστήμην. αὐτῶν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἩἨοΘΠΘΌΘΟοΙς Ηϊσϑἰηῖς 
δηϊτηδαν. 73 (τινα πανταχοῦ ἐπιστημῶν διαπετομένων ἑτέραν ἀνϑ᾽ 

ἑτέρας λάβῃ Βαάματη ἘπΓΠΥ ΕΠ]. ΧΧΧῚ ΙΟ ὅτε ΒΤ: ποτέ ΑΞί! 
ὅτε --- τι λαβὼν ἀεϊενῖε δία!ΠΡαιπι, ὅτε --- περιστερᾶς Ηγβο Πρ: 
Ι φήϑη Β: φηϑὴ Τ 16 πρόσϑεν ΒΤ: ἔμσπεροσϑεν ΐ 20 ἐπίστα- 
ται Ὦ: ἐπίστανται ΒΤ, 6Χ Θπιοπά. Ὁ 21 οὐδαμοῦ ΒΥ: οὐδαμῶς 
Αϑί 22 ψευσϑεῖσί Σ 564 ἐ1ῃ Γ85. 23 δοκεῖ, εἰ ἡ --- δόξα σοῃ- 
᾿πηχὶ οἱ Τπεβδοίείο τὸ ποῖον ρῖοὸ πῶς δὴ ἀφδαϊί Ηεἰπάοτξ 

θ᾽ 

Β 



Ἐ 

84 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 900 

τὴν ψυχὴν μηδέν, ἀγνοῆσαι δὲ πάντα; ἔχ γὰρ τούτου τοῦ 
λόγου κωλύει οὐδὲν χαὶ ἄγνοιαν πταραγενομένην γνῶναί τι 
ποιῆσαι καὶ τυφλότητα ἰδεῖν, εἴττερ καὶ ἐπιστήμη ἀγγοῆ- 
σαί ποτέ τινὰ ποιήσει. 

ΘΕΑΙ. Ἴσως γάρ, ὦ Σώχρατες, οὐ καλῶς τὰς ὄρνιϑας 
ἐτίϑεμεν ἐπιστήμας. μόνον τιϑέντες, ἔδει δὲ χαὶ ἄνεσι- 
στημοσύνας τιϑέναι ὁμοῦ συνδιαπετομένας ἕν τῇ ψυχῇ, 

δ Χ , }: ᾿ 2 Ψ, ᾿ ᾿ Ν 

(( το9}) χαὲὶ τὸν ϑηρεύοντα τοτὲ μὲν ξττιστήμην λαμβάνοντα, τοτὲ 
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δ᾽ ἀνετειστημοσύνην τοῦ αὐτοῦ πέρι ψευδῆ μὲν δοξάζειν 
τῇ ἀνετσιστημοσύνῃ, ἁληϑῆ δὲ τῇ ἐπιστήμῃ. 

ΣΕ. Οὐ ῥᾷάδιόν 7; ὦ Θεαίτητε, μὴ ἐπαινεῖν σε᾿ ὃ μέν- 

τοι εἶπες, πάλιν ἐπτιίσχεψαι. ἔστω μὲν γὰρ ὡς λέγεις" ὃ 
δὲ δὴ τὴν ἀνεπιστημοσύνην λαβὼν ψευδῆ μέν, φής, δοξά- 
σει. ἢ γάρ; 

ΘΕΑΙ. ΜΝαί. 
ΣΩ. Οὐ δή που καὶ ἡγήσεταί γε ψευδῆ δοξάζειν. 
ΘΕΑΙ. Πῶς γάρ; 
ΣΩ, Χ31λῈ: ἀληϑῆ γε, χαὶ ὡς εἰδὼς διαχείσεται περὶ 

ὧν ἔινευσται. 

ΘΕΑΙ. Τί μήν; 
ΣΩ. ἸῬπιστήμην ἄρα οἰήσεται τεϑηρευχὼς ἔχειν, ἀλλ 

οὐκ ἀνεπιστημοσύνην. 
ΘΕΑΙ. “λον. 
ΣΩ. Οὐχοῦν μακρὰν περιελϑόντες σάλιν ἐπὶ τὴν πρώ- 

τὴν πάρεσμεν ἀπορίαν. ὃ γὰρ ἐλεγχτιχὸς ἐχεῖνος γελάσας 
φήσει" πότερον, ὠ βέλτιστοι, ἀμφοτέρας τις εἰδώς, ἐπι- 
στήμην τὲ χαὶ ἀνεπιστημοσύνην, ἣν οἶδεν, ἑτέραν αὑτὴν 
οἴεταί τινα εἶναι ὧν οἶδεν; ἢ οὐδετέραν αὐτοῖν εἰδώς, Ἱ ἣν 
μὴ οἶδε, δοξάξει ἑ ἑτέραν ὧν οὐχ οἶδεν; ἢ τὴν μὲν εἰϑεῖ, 
τὴν δ᾽ οὗ, ἣν οἶδεν, 1 ἣν μὴ οἶδεν; ἢ ἣν μὴ οἶδεν, ἣν οἶδεν 
ἡγεῖται; ἢ πάλιν αὐ μοι. ἐρεῖτε ὅτι τῶν ἐπιστημῶν χαὶ 
ἀνεπιστημοσυνῶν εἰσὶν αὖ ἐπιστῆμαι, ἃς ὃ κεχτημένος ἐν 
ἑτέροις τισὶ γελοίοις ττεριστερεῶσιν ἢ χηρίνοις πλάσμασι 
χαϑείρξας, ἕως πτερ ἂν ἐχτῆται, ἐπίσταται, καὶ ἐὰν μὴ 
προχείρους ἔχῃ ἐν τῇ ψυχῇ; χαὶ οὕτω δὴ ἀναγκασϑή- 
σεσϑε εἰς ταὐτὸν περιτρέχειν μυριάκις οὐδὲν σελέον σπτοι- 
οὔντες; τί πιρὸς ταῦτα, ὦ Θεαίτητε, ἀποχρινούμεϑα; 

3 εἴπερ --- ποιήσει ἀεξ]ονὶ ΝΑΡοΥ ο 8 τότε (τοτὲ Ὀ) --- τότε 
ΒῚ 9 δοξάζειν ΤΡ: δοξάζει Β 28 αὐτοῖν ΕΧ ΘΠΊ6Π4. ΔΡΟΡΥ. 
ῬΑΥΙΘΙΠΌΠῚ 1811: αὐτὴν ΒΤ 

(«π 

ΙΟ 

15, 

39, 

35 
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ΘΕΑΙ. λλὰ μὰ 4“, ὦ Σώχρατες, ἔγωγε οὐκ ἔχω τί 
ρὴ λέγειν. 

ΣΩ, “26 οὖν ἡμῖν, ὦ παῖ, χαλῶς ὃ λόγος ἐπισελήττει, 
χαὶ ἐνδείκνυται ὅτι οὐχ ὀρϑῶς ψευδῆ δόξαν προτέραν 
ζητοῦμεν ἐ ἐπιστήμης, ἐχείνην ἀφέντες; τὸ δ᾽ ἐστὶν ἀδύνα- 
τον γνῶναι, πρὶν ἂν τις ἐπιστήμην ἱκανῶς λάβη τί ποτὶ 
ἐστίν. 

ΘΕΑΙ. ἡνάγχη, ὦ Σώχρατες, ἐν τῷ παρόντι ὡς λέγεις 
οἴεσϑαι. 

Σῷ. Τί οὖν τις ἐρεῖ τειάλιν ἐξ ἀρχῆς ἐπιστήμην; οὔ 
γὲ πω ἀπεροῦμεν. 

ΘΕΑΙ. Ἥχιστα, ἐάνστερ μὴ σύ γε ἀπαγορεύῃς. 
ΣΩ, “έγε δή, τέ ἂν αὐτὸ μάλιστα εἰπόντες ἡκιστ᾽ ἂν 

ἡμῖν αὐτοῖς ἐναντιωϑεῖμεν; 
ΘΕΑΙ. Ὅπερ ἐϊτεχειροῦμεν, ὦ Σώχρατες, ἐν τῷ πρό- 

σϑεν" οὐ γὰρ ἔχω ἔγωγε ἄλλο οὐδέν. 
Σὰ Τὸ ΤΟΝ: 
ΘΕΑΙ. Τὴν ἀληϑῆ δόξαν ἐπιστήμην εἶναι. ἀναμάρτη- 

τόν γέ πού ἔστιν τὸ δοξάζειν ἀληϑῆ, καὶ τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ 
γιγνόμενα πάντα χαλὰ χαγαϑὰ γίγνεται. 

Σῷ. Ὁ τὸν ποταμὸν χαϑηγούμενος, ὦ Θεαίτητε, ἔφη 

χο 

ΡῚ ᾽, 2 δες Ἃ -»" ϑι. 4 2.7 δ] - “2 

ἄρα δείξειν αὐτό" χαὶ τοῦτο ξὰν ἰόντες ἐρευνῶμεν, τάχ (᾿ ττοο) 
2 , 

ἂν ἐμπόδιον γενόμενον αὑτὸ φήνξιεν τὸ ζητούμενον, μιέ-- 201 
γουσι δὲ δῆλον οὐδέν. 

ΘΕΑΙ. Ὀρϑῶς λέγεις" ἀλλ᾽ ἴωμέν γε χαὶ σχοττῶμεν. 
Σῷ, Οὐχοῦν τοῦτό .7ὲ βραχείας σχέψεως" τέχνη γάρ 

σοι ὅλη σημαίνει μὴ εἶναι ἐπιστήμην αὐτό. 
ΘΕΑΙ. Πῶς δή; καὶ τίς αὕτη; 
ΣΩῶ. Ἢ τῶν μεγίστων εἰς σοφίαν, οὺς δὴ χαλοῦσιν 

ῥήτορας τὲ χαὶ διχκανιχούς. οὗτοι γάρ που τῇ ἑαυτῶν 
τέχνῃ πείϑουσιν οὐ διδάσκοντες, ἀλλὰ δοξάζειν ποιοῦντες 
« Ἃ ,ὔ 

ἃ ἂν βούλωνται. ἢ σὺ οἴει δεινούς τινας οὕτω διδασχά- 

4 προτέραν Τ: ἑτέραν Β, οἵ. 31,9 ΠΙ γε πω ἀπεροῦμεν 
ΒΟΥ Ρ51: γάρ πω ἀπεροῦμεν γέ πω ΒΤ ᾿(νατθίδϑ βουϊρίαγαθ γε πῶ 
εἴ γάρ πω) σοηῃμαηοσίδ οἵ. 19) γάρ που ἀπεροῦμεν γε πω Π), γάρ πω 
ἀπεροῦμέν γέ που ΒαϊζοΥ, γάρ πω ἀπεροῦμεν γε ὦ Θεαίτητε Ηειη- 
ἀοτέ, γάρ πω (νεΕ] γάρ πουὴ ἀπεροῦμεν. ΘΒΑΙ. Ἔγωγ᾽ Αδὲ 12 ἀπα- 
γορεύης Ρ, 564 ἡ ΕΧ 6πιθηά,, ἀπαγορεύῃς εχ ἀπαγορεύσῃς Τ᾽ 13 ἂν 
ἡμῖν Τ: ἂν αὐτὸ ἡμῖν Β, ἂν αὐτοὶ ἡμῖν ο]1πὶ 5οτῖρϑὶ Ν. (, τς τῷ γέ 
που ΒΤ: γάρ που ΨίπαοΡ. ΒΌΡΡΙ. 7 24 δὲ ΒΤ: δὴ Τυτγοθηδεβ 
27 ὅλη ΒΤ ὅλη τις Ηεἰπάοτγῇ 28 αὕτη ἡ τῶν Τ: αὕτη τῶν Β 
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λους εἶναι, ὥστε εἰ μὴ παρεγένοντό τινες ἀττοστερουμέ- 
γοις χρήματα ἢ τι ἄλλο βιαζομένοις, τούτους δύνασϑαι 
πρὸς ὕδωρ σμιχρὸν διδάξαι ἱκανῶς τῶν γενομένων τὴν 
ἀλήϑειαν; 

ΘΕΑΙ. Οὐδαμῶς ἔγωγε οἶμαι, ἀλλὰ πεῖσαι μέν. 
Σῷ. Τὸ πεῖσαι δ᾽ οὐχὶ δοξάσαι λέγεις ποιῆσαι; 
ΘΕΑΙ. Τί μήν; 
ΣΩ. Οὐχοῦν ὅταν δικαίως πεισϑῶσιν διχασταὶ περὶ 

ὧν ἰδόντι μόνον ἔστιν εἰδέναι, ἄλλῳ δὲ μή, ταῦτα τότε 
ἐξ ἀκοῆς χρένοντες, ἀληϑῆ δόξαν λαβόντες, ἄνευ ἐπιστή- 
μὴης ἔχριναν, ὀρϑὰ πεισϑέντες, εἴσχτερ εὑ ἐδίκασαν; 

ΘΙΒΑΙ, Παντάπασι μὲν οὔν. 

Σῷ. Οὐχ ἂν, ὦ φίλε, εἴ γε ταὐτὸν ἦν δόξα τε ἀληϑὴς 

ΙΟ 

᾿ " ,ὔ Α 2 , 7 ΄ 2 ᾽Ὰ Ν 

χαι δικαστηρία καὶ ἑπιστημῆ, ορϑα σού ἂν δικαστὴς ([. 558} 

ἄχρος ἐδόξαζεν ἄνευ ἐπιστήμης" νῦν δὲ ἔοικεν ἄλλο τι 
ἑχάτερον εἶναι. 

ΘΕΑΙ. Ὁ γε ἐγώ, ὦ Σώκχρατες, εἰστόντος του ἀκούσας 
ἐσεελελήσμην, νῦν δ᾽ ἐννοῶ" ἔφη δὲ τὴν μὲν μετὰ λόγου 
ἀληϑῆ δόξαν ἐπιστήμην εἰναι, τὴν δὲ ἄλογον ἐκτὸς 
ἐπτιστήμης᾽ χαὶ ὧν μὲν μή ἔστι λόγος, οὐχ ἐπιστητὰ 
εἶναι, οὑτωσὶ καὶ ὀνομάζων, ὃ διδ᾽ ἔχει, ἐπιστητά. 

Σῷ, Ἦ καλῶς λέγεις. τὰ δὲ δὴ ἐπιστητὰ ταῦτα καὶ 
μὴ πῇ διήρει, λέγε, εἰ ἄρα κατὰ ταὐτὰ σύ τὲ κἀγὼ ἄχη- 
χόαμεν. 

ΘΕΑΙ. .4λλ᾽ οὐχ οἶδα εἰ ἐξευρήσω" λέγοντος μεντἂν 
ἑτέρου, ὡς ἐγῴμαι, κἀχολουϑήσαιμ᾽ ὁ ἄν. 

ΣΩ. ᾿ἄχουξ δὴ ὦ ὄναρ ἀντὶ ὀνείρατος. ἐγὼ γὰρ αὖ ἐδό- 
χουν. ἀχούειν τινῶν, ὅτι τὰ μὲν πρῶτα οἱοντερεὶ στοιχεῖα, 
ἐξ ὧν ἡμεῖς τξ συγχείμεϑα χαὶ τἄλλα, λόγον οὐχ ἔχοι. 
αὐτὸ γὰρ καϑ' αὑτὸ ἕκαστον ὀνομάσαι μόνον εἴη, τεροσει- 
σεεῖν δὲ οὐδὲν ἀλλο δυνατόν, οὐϑ' ὡς ἔστιν, οὐϑ'᾽ ὡς οὐχ 
ἔστιν ἤδη γὰρ ἂν οὐσίαν ἢ μὴ οὐσίαν αὐτῷ προστίϑε- 

Ι εἰ ΝΑΡοΥ 61: οἷς ΒΤ (οἱ ------ τισιν ἀποστερουμένοις ἐς 
2 τούτους Τ: τούτοις Β 9 ἰδόντι Τ: εἶδον τί Β, τῇ. 72, τ8 40, ὃ 
| ἄλλῳ Αϑι: ἄλλως ΒΤ 14 καὶ δικαστηρία Μαάνὶρ δάνεοίβ. 1 377: 
καὶ δικαστήρια Β, καὶ δικαστήριον Τ, καὶ δικαστικὴ Βαυϊπηδπη, καὶ 
δικάστρια ὙΝἸΠΟΙΚΕΙΠΙΔΠη, γουθδ ἀοΙεία νους Ἡδεϊηάοτί, καὶ δικαστή- 
ριον Ῥοβί ἄκρος ἰγδηβροβαί ΘΟΒΙΘΙ ΘΙ Δ ΠΟΥ 18 ἐπελελήσμην ΒΒ: 
ἐπεληλάσμην ἦν 20 ὧν ΠΡ Β,, .ο]. 4,8. 32 21 ὀνομάζων ΠΠὴ: 
ὀνομάζω Β, ςἴ. 13,20 | ἃ δ᾽ Τ: ἘΠ ΑΡΉΒΕ 1 ἀκολουϑήσαιμ᾽ ὦ ἂν 5ΟΥ͂ΡΘΙ: 
ἀκολου ϑησαίμην ΒΊ, ἀκολουϑήσαιμι 
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σϑαι, δεῖν δὲ οὐδὲν προσφέρειν, εἴττερ αὐτὸ ἐχεῖνο μόνον 
τις ἐρεῖ. ἐπεὶ οὐδὲ τὸ αὐτὸ οὐδὲ τὸ ἐκεῖνο οὐδὲ τὸ ἕκα- 
στον οὐδὲ τὸ μόνον οὐδὲ τὸ τοῦτο προσοιστέον, οὐδ᾽ 
ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα" ταῦτα μὲν γὰρ χίδριτρέχοντα ττᾶσι 
προσφέρεσϑαι, ἕτερα ὄντα ἐχείνων οἷς προστίϑεται, δεῖν 
δέ, εἴπερ ἣν δυνατὸν αὐτὸ λέγεσϑαι χαὶ εἶχεν οἴχεῖον αὖ- 
τοῦ λόγον, ἄνευ τῶν ἄλλων ἁπάντων λέγεσθαι. νῦν δὲ 
ἀδύνατον εἶναι ὁτιοῦν τῶν πρώτων ῥηϑῆναι λόγῳ οὐ 
γὰρ εἶναι αὐτὸ ἀλλ᾽ ἢ ὀνομάζεσθαι μόνον" ὄνομα γὰρ 
μόνον ἔχειν" τὰ δὲ ἔχ τούτων ἤδη συγχείμενα, ὥσπερ 
αὐτὰ πέπλεχται, οὕτω χαὶ τὰ ὀνόματα αὐτῶν συμπλα- 
χέντα λόγον γεγονέναι᾽ ὀνομάτων γὰρ συμπλοχὴν εἶναι 
λόγου οὐσίαν. οὕτω δὴ τὰ μὲν στοιχεῖα ἄλογα καὶ ἄγνω- 
στα εἶναι, αἰσϑητὰ δέ" τὰς δὲ συλλαβὰς γνωστάς τὸ καὶ 
ῥητὰς χαὶ ἀληϑεῖ δόξῃ δοξαστάς. ὅταν μὲν οὖν ἄνευ λό- 
γου τὴν ἁληϑῆ δόξαν τινός τις λάβῃ, ἀληϑεύειν μὲν αὖ- 
τοῦ τὴν ψυχὴν περὶ αὐτό, γιγνώσχειν δ᾽ οὔ" τὸν γὰρ μὲ 
δυνάμενον δοῦναί τε χαὶ δέξασϑαι λόγον ἀνεπιστήμονα 
εἶναι πτερὶ τούτου" προσλαβόντα δὲ λόγον δυνατόν τὲ 
ταῦτα χάντα γεγονέναι: καὶ τελείως πρὸς ἐπιστήμην ἔχειν. 
οὕτως σὺ τὸ ἐνύπινιον ἢ ἄλλως ἀχήκχοας; 

ΘΕΑΙ. Οὕτω μὲν οὖν παντάπασιν. 

ΣΩ, ““ρέσχει οὖν σε χαὶ τίϑεσαι ταύτῃ, δόξαν ἀληϑῆ 
μετὰ λόγου ἐπιστήμην εἶναι; 

ΘΕΑΙ. Κομιδῇ μὲν οὖν. 
Σ (2, 46), ὠ Θεαίτητε, νῦν οὕτω τῇδε τῇ ἡμέρᾳ εἰλή- 

φάμεν ὃ πάλαι καὶ πολλοὶ τῶν σοφῶν ζητοῦντες πρὶν 
δὑρεῖν χατεγήρασαν; : 

ΘΕΑΙ. Ἐμοὶ γοῦν δοχεῖ, ὦ Σώχρατες, καλῶς λέγεσϑαι 
τὸ νῦν ῥηϑέν. 

ΣΩῶ. Καὶ εἰχός γε αὖ τοῦτο οὕτως ἔχειν" τίς γὰρ ἂν 

τ2 ὀνομάτων --- 20 ἔχειν ϑίο". ΗοΥΠερ. 81, τσ 

ι δεῖν Β: δεῖ ΤΊἯ᾽͵ 5 τὸ τοῦτο ἩΘΙΠΔοΤΥ͂; τοῦτο ΒΤ, τὸ τὸ Βαυίί- 
ΤΏΔΠΠ 6 αὐτοῦ ἨἩεϊπάοτί; αὐτοῦ ΒΤ οα αὐτὸ ΒοηΪϊίΖ 5ρ|6]]. 24: 
αὐτῷ ΤΌ, αυτῷ Β 10 ἔχειν Τ: ἔχει Β 11 πεπλέχϑαι ΝΑΌΘΓ 61 
Ι συμπλακέντα Β: συμπλεκέντα Τ' 16 τινός τις ΒΊ, 564 ε δηία ν 
εἰ δίεσιπι τ ἴῃ τὰ5. Β (τὴν ὅστιβ ἀηΐς Θῃηθπᾶ, Ὁ) 20 γεγονέναι 
ΒΤ: γε γνῶναι (ΟΥΏΔΙΙ5 ΕςΙορ. 26, γνῶναι Ἠρφϊηάοτί, γιγνώσκειν 
Αϑβί 21 σὺ Τ: σοι Β 26 ἀρ᾽ οὖν Ἠεϊπάο 41 αὖ ΗβΙΠΘΟΥ͂ : 
αὐτὸ ΒΤ, εἴ. 40, 18 

(( το Ὁ. 

Β 
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καὶ ἔτι ἐπιστήμη εἴη χωρὶς τοῦ λόγου τε χαὶ ὀρϑῆς 
δόξης; ἕν μέντοι τί με τῶν ῥδηϑέντων ἀπαρέσχει. 

ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον δή; 
ΣΩ. Ὃ χαὶ δοχεῖ λέγεσθαι χομψότατα, ὡς τὰ μὲν 

Ἑ στοιχεῖα ἄγνωστα, τὸ δὲ τῶν συλλαβῶν γένος γνωστόν. 
ΘΕΑΙ. Οὐκοῦν ὀρϑῶς; 
ΣΩ, Ἰστέον δή" ὥσπερ γὰρ ὁμήρους ἔχομεν τοῦ λόγου 

τὰ παραδείγματα, οἷς χρώμενος εἶπεν πτάντα ταῦτα. 
ΘΕΑΛΔΙ. Ποῖα δή; 
Σῶ. Τὰ τῶν γραμμάτων στοιχεῖά τε χαὶ συλλαβᾶς. 

ἢ οἴει ἄλλοσέ ποι βλέποντα ταῦτα εἰττεῖν τὸν εἰπόντα ἃ 
λέγομεν; 

ΘΕΑΙ. Οὖὔχ, ἀλλ᾽ εἰς ταῦτα. 
208. ΣΩ. Βασανίζωμεν δὴ αὑτὰ “ἀναλαμβάνοντες, μᾶλλον 

δὲ ἡμᾶς αὑτούς, οὕτως ἢ οὐχ οὕτως γράμματα ἐμάϑομεν. 
φέρε πρῶτον᾽ ἀρ᾽ αἱ μὲν συλλαβαὶ λόγον ἔχουσι, τὰ δὲ 
στοιχεῖα ἄλογα; 

ΘΕΑΙ. Ἴσως. 
Σῶ. Πάνυ μὲν οὖν καὶ ἐμοὶ φαίνεται. Σωκράτους 

γοῦν εἴ τις ἔροιτο τὴν πρώτην συλλαβὴν οὑτωσί" ὦ Θεαί- 
τητε, λέγε τέ ἐστι σώ; τί ἀποχρινεῖ; 

ΘΕΑ͂Ι. Ὅτι σῖγμα χαὶ ὦ. 
Σῷ. Οὐχοῦν τοῦτον ἔχεις λόγον τῆς συλλαβῆς; 
ΘΕΑΙ. Ἔγωγε. 

Β Σῶ. Ἶϑϑι δή, οὕτως εἰπὲ καὶ τὸν τοῦ σῖγμα λόγον. 
(ἔ ττι ΘΕΑΙ. Δαὶ πῶς τοῦ στοιχείου τις ἐρεῖ στοιχεῖα; καὶ 

γὰρ δή, ὦ Σώχρατες, τό τε σῖγμα τῶν ἀφώνων ἐστί, ψό- 
φος τις μόνον, οἷον ,συριττούσης τῆς γλώττης" τοῦ δ᾽ αὐ 
βῆτα οὔτε φωνὴ οὔτε ψόφος, οὐδὲ τῶν πλείστων στοι- 
χείων᾽ ὥστε πάνυ εὖ ἔχει τὸ λέγεσϑαι αὐτὰ ἄλογα, ὧν 
γε τὰ ἐναργέστατα αὐτὰ φωνὴν μόνον ἔχει, λόγον δὲ οὐδ᾽ 
ὁντινοῦν. 

ΣΩ, Τουτὶ μὲν ἄρα, ὦ ἑταῖρε, χκατωρϑώχαμεν πιξρὶ 
ἐπιστήμης. 

ΘΕΑΙ. Φαινόμεϑα. 

Ι τοῦ λόγου ΒΤ; λόγου 1 γ ἰστέον δή ΒΤ: οὕτως ἰστέον δή 
ἴῃ ΤΥ. ΓΘΟΘη5 Ὁ, λεκτέον δή ΝΑΌΘΥ 61 30 εὖ ἔχει τὸ Β: ἔχει τὸ 
εὐ Τ' 31 ἐναργέστατα ΤΙ: ἐνεργέστατα Β | αὐτὰ Τ: αὐτὰ τὰ ἑπτὰ 
Β, ἑπτὰ ἴῃ τααῖσ. Τ' 

ΙΟ 

15 

20 

293 

30 



204 ΘΕΑΙΤΉΗΤΟΣ. 89 

ΣΏ: 1 δ; “τὸ μὴ γνωστὸν εἶναι τὸ στοιχεῖον, ἀλλὰ ( 
τὴν συλλαβήν, ἀρ' ὀρϑῶς ἀποδεδέγμεϑα; 

ΘΕΑΙ. Εἰκός γε. 
ΣΩ, Φέρε δή, τὴν συλλαβὴν πότερον λέγομεν τὰ ἀμ- 

φότερα στοιχεῖα, χαὶ ἐὰν πλείω ἢ ἢ δύο, τὰ πάντα, ἢ 
μίαν τινὰ ἰδέαν 7εγονυῖαν συντεϑέντων αὐτῶν; 

ΘΕΑΙ. Τὰ ἅπαντα ἔμοιγε δοκοῦμεν. 
ΣΩ. Ὅρα δὴ ἐπὶ δυοῖν, σῖγμα καὶ ὦ. ἀμφότερά ἔστιν 

ἢ πρώτη συλλαβὴ τοῦ ἐμοῦ ὀνόματος. ἄλλο τι ὃ γιγνώ- 
το σχὼν αὐτὴν τὰ ἀμφότερα γιγνώσκει; 

σι 

ΘΕΑΙ. Τί μὴν; 1} 

Σῷ, Τὸ σῖγμα χαὶ τὸ ὦ ἄρα γιγνώσκει. 
ΘΕΔΙ. Μνιαί. 
ΣΟ οὐ 7 δι; ἑκάτερον ἄρ᾽ ἀγνοεῖ, καὶ οὐδέτερον εἰδὼς 

τ ἀμφότερα γιγνώσχει; 
ΘΕΑΙ. ““λλὰ δεινὸν καὶ ἄλογον, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. ““λλὰ μέντοι εἴ γε ἀνάγχη ἑκάτερον γιγνώσχειν, 

εἴττερ ἀμφότερά τίς γνώσεται, τιρογιγνώσχειν τὰ στοιχεῖα 
ἅπασα ἀνάγχη τῷ μέλλοντέ ποτε γνώσεσϑαι συλλαβήν, 

20 χαὶ οὕτως ἡμῖν ὃ χαλὸς λόγος ἀποδεδραχὼς οἰχήσεται. 
ΘΕΔΙ. Καὶ μάλα γε ξξαίφνης. Ἐ 

ΣΩ. Οὐ γὰρ καλῶς αὐτὸν φυλάττομεν. χρῆν γὰρ ἴσως 
τὴν συλλαβὴν τίϑεσθαι μὴ τὰ στοιχεῖα, ἀλλ᾽ ἐξ ἐχείνων 
ἕν τι γεγονὸς εἶδος, ἰδέαν μίαν αὐτὸ αὑτοῦ ἔχον, ἕτερον 

25. δὲ τῶν στοιχείων. 
ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν" καὶ τάχα γ᾽ ἂν μᾶλλον οὕτως ἢ 

᾿χείνως ἔχοι. 
ΣΩ, Σχδπτέον, χαὶ οὐ προδοτέον οὕτως ἀνανδρως μέ- 

γαν τὲ χαὶ σεμνὸν λόγον. 
30 ΘΕΔΙ. Οὐ γὰρ οὗν. 

5. Σῷ πατῶ δή, ὡς γῦν φαμέν, μία ἰδέα ἐξ ἑχάστων 304 
τῶν συναρμοττόντων στοιχείων γιγνομένη ἢ συλλαβή, 
δμοίως ἔν τε γράμμασι χαὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασι. 

ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὗν. 

2 ἀποδεδέγμεϑα ΔΡΟΡΎΔΡΠα, Ηοϊηδοτί: ἀποδεδείγμεϑα ΒΤ 
4 λέγομεν ΤΙ: λέγωμεν Β κἃἃᾧ τὰ πάντα ΒΤ: τὰ ἅπαντα ΝΑΡΘΥ 61 
7 τὰ πάντ᾽ ΗΙγβοῃρ 8 τῷ σἴγμα Αϑι 9 ἄλλο τι Τ: ἀλλ ὅτι Β 
19 πᾶσ᾽ ἀνάγκη ΗΙΓΒΟΠΙρ᾽ οΥ Νάρεσ 61 20 οὕτως Τ: οὗτος Β 
24 αὐτοῦ Τ' 21 ἔστω ἨἩεϊπάοτί (νε] ἐχέτω --- μίαν ἰδέαν -- γνο- 
μένην): ἐχέτω ΒΊ, ἔχε" ἔστω Μαάᾶν!ρ δἄνρίϑβ. 1 378 [ ὡς Β: ὡς καὶ Τ' 
ζβῶὶ ΞΟΠΙροπαϊ απ) 
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ΣΩ. Οὐχοῦν μέρη αὐτῆς οὐ δεῖ εἶναι. 
ΘΕΑΙ. Τί δή; 
ΣΩ. Ὅτι οὗ ἂν ἢ μέρη, τὸ ὅλον ἀνάγχη τὰ πάντα 

μέρη εἶναι. ἢ καὶ τὸ ὅλον ἔκ τῶν μερῶν λέγεις γεγονὸς ἕν 
τι εἶδος ἕτερον τῶν πάντων μερῶν; 

ΘΕΑΙ. Ἔγωχγε. 
ΣΩ. Τὸ δὲ δὴ “τᾶν καὶ τὸ ὅλον πότερον ταὐτὸν χαλεῖς 

ἢ ἕτερον ἑχάτερον; 
ΘΕΑΙ. Ἔχω μὲν οὐδὲν σαφές, ὅτι δὲ κελεύεις προϑύ- 

μως ἀποχρίνασϑαι, παραχινδυνεύων λέγω ὅτι ἕτερον. 
Σῷ. Ἡ μὲν προϑυμία, ὦ Θεαίτητε, ὀρϑή᾽ εἰ δὲ καὶ ἡ 

9 ΄ ΄ ἀπόχρισις, σκεπτέον. 
ΘΕΑΙ. 4εῖ γε δύ. 
ΣΩ, Οὐχοῦν διαφέροι ἂν τὸ ὅλον τοῦ παντός, ὡς ὃ 

γῦν λόγος; 
ΘΕΑΙ. Μναί. 

Σῷ. Τί δὲ δή; τὰ πάντα χαὶ τὸ πᾶν ἔσϑ' ὃ τι δια- 
φέρει; οἷον ἐπειδὰν λέγωμεν ἕν, δύο, τρία, τέτταρα, 

ς πένες, ἕξ, καὶ ἐὰν δὶς τρία ἢ τρὶς δύο ἢ τέτταρά τε καὶ 
δύο ἢ τρία καὶ δύο καὶ ἕν, πότερον ἐν πᾶσι τούτοις τὸ 
αὐτὸ ἢ ἕτερον λέγομεν; 

ΘΕΑΙ. Τὸ αὐτόν. 
Σῶ, 0) ἄλλο τι ἢ ἕξ; 
ΘΕΑΙ. Οὐδέν. 
Σῷ. Οὐχοῦν ἐφ᾽ ἑἕχάστης λέξεως πάντα τὰ ἕξ εἰρή- 

χαμεν; 
ΘΕΑΙ. Μαί. 
ΣΩ, Πάλιν δ᾽ οὐδὲν λέγομεν τὸ πᾶν λέγοντες ; 
ΘΕΑ͂Ι. ᾿νάγχη. 
ΣΩ. Ἢ ἄλλο τι ἢ τὰ ξξ; 
ΘΕΑΙ. Οὐδέν. 
ΣΩ, Ταὐτὸν ἄρα ἔν γε τοῖς ὅσα ἐξ ἀριϑμοῦ ἐστί, τό 

τὲ σπτᾶν προσαγορεύομεν καὶ τὰ πάντα; 

7 ταὐτὸν Β: αὐτὸν Τ 13 δεῖ γε δή ΝΊΠΑΟΡ. 500]. 7, Ηεἰη- 
ἀοτί: δεῖ δέ γε δή ΒΤ 17 δὲ Β: δαὶ Τ' 22 Τὸ αὐτόν Β: ταὐτόν 
Ἴ, τὸ αὐτό Ὁ 25 πάντα τὰ ΒΤ: πᾶν τι τὰ Ἠεϊπαοτί, τὸ πᾶν τα 
Αϑβί, πᾶν τὰ Τυτϊίςξη565, τὰ πάντα ἨδΙΙΊΔΠΗ | εἰρήκαμεν Β: εὑρήκα- 
μεν Τὸ 28 δ᾽ οὐδὲν ΒΤ: ἀλλο δ᾽ οὐδὲν (ογπατῖαδ δοϊορ. 26, δ᾽ οὐδὲν 
ἄλλο Ἠεϊπάοτί, δ᾽ οὐχ ἕν ἩδΥΠιδπη | τὸ πᾶν ΘΟ] ΘΙ θυτηδ μου: τὰ 
σιάντα ΒΤ 20 τι ἢ Β: τι Τ, τι τὰ πάντα ἢ Ἡεοϊπμάο 32 ἔν γε 
ΒΌΡΙΑ νεῖθ ΓΤ. 33 τὰ πάντα Ἠεϊπάαογί: τὰ ἅπαντα ΒΤ 
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ΘΕΔΙ. Φαίνεται. 
Σῷ. Ὧδε δὴ περὶ αὐτῶν λέγωμεν. ὃ τοῦ πλέϑρου 

ἀριϑμὼὸς καὶ τὸ πιλέϑρον ταὐτόν" ἡ γάρ; 
ΘΕΑΙ. Μαί. 
ΣΩ. Καὶ ὃ τοῦ σταδίου δὴ ὡσαύτως. 
ΘΕΑΙ. Μιαί. 
ΣΩ. Καὶ μὴν χαὶ ὃ τοῦ στρατοπέδου γε χαὶ τὸ στρα- 

τόπεδον, καὶ πιάντα τὰ τοιαῦτα ὁμοίως; ὃ γὰρ ἀριϑμὸς 
πᾶς τὸ ὃν πᾶν ἕχαστον αὐτῶν ἐστίν. 

ΘΕΑΙ. Μναέί. 
Σῷ. Ὁ δὲ ἑκάστων ἀριϑμὸς μῶν ἄλλο τι ἢ μέρη 

ἐστίν; 

ΘΕΑΙ. Οὐδέν. 
Σῷ, Ὅσα ἄρα ἔχει μέρη, ἐκ μερῶν ἂν εἴη; 
ΘΕΑΙ. Φαίνεται. 
ΣΩ, Τὰ δέ γε πάντα μέρη τὸ πᾶν εἶναι ὡμολόγηται, 

εἴχτερ καὶ ὃ πᾶς ἀριϑμὸς τὸ πᾶν ἔσται. 
ΘΕΑΙ. Οὕτως. 
ΣΩ, Τὸ ὅλον ἄρ᾽ οὐκ ἔστιν ἐκ μερῶν. πᾶν γὰρ ἂν 

εἴη, τὰ πάντα ὃν μέρη. 
ΘΕΑΙ. Οὐκ ἔοιχε. 
ΣΩ, Μέρος δ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτου ἄλλου ἐστὶν ὅπερ ἐστὶν ἢ τοῦ 

ὅλου; 
ΘΕΑΙ. Τοῦ παντός γε. 
ΣΩ, “νδριχῶς γε, ὦ Θεαίτητε, μάχει. τὸ πᾶν δὲ οὐχ 205 

ὅταν μηδὲν ἀπῇ, αὐτὸ τοῦτο τὸ" πᾶν ἐστίν; 
ΘΕΑΙ. νάγχη. 
Σῷ, Ὅλον δὲ οὐ ταὐτὸν τοῦτο ἔσται, οὗ ἂν μηδαμῇ 

μηδὲν ἀποστατῇ; οὗ δ᾽ ἂν ἀποστατῇ, οὔτε ὅλον οὔτε 
πᾶν ἅμα γενόμενον ἐκ τοῦ αὐτοῦ τὸ αὐτό; 

ΘΕΑΙ. “οχεῖ μοι νῦν οὐδὲν διαφέρειν πᾶν τε χαὶ 
ὅλον. 

ΣΩ. Οὐχοῦν ἐλέγομεν ὅτε οὗ ἂν μέρη ἦ, τὸ ὅλον τϑ8 
χαὶ πᾶν τὰ πάντα μέρη ἔσται; 

ΘΕΑΙ. Πάνυ γε. 

ἡ καὶ μὴν καὶ Β: καὶ μὴν Τ' 9 τὸ ὃν πᾶν ΒΤ: τὸ πᾶν ὃν 
Ηδφιπάουί 3 ἕκαστον ΒΤ, ἀδ]ανι Ψναρπου: ἑκάστου 5.4] δῖ 
ι6 ὡμολόγηται Τ᾽: ὁμολογεῖται Β 17 τὸ ὃν πᾶν ϑΟἢ]ΘΙΘΥΊΔΟΠΘΥ 
19 πᾶν ΒΤ; τὸ πᾶν Αϑβί 22 ὅχκαπεο Τ 26 τοῦτο τὸ ἨδΙΠΑΟοΥ͂ΐ: 
τοῦτο ΒΤ 29 ἂν ἀποστατῇ Β: ἂν μὴ ἀποστατῇ Τ' 
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Σῷ. Πάλιν δή, ὅπερ ἄρτι ὀπεχείρουν, οὗχ, εἴπερ ἣ 
συλλαβὴ μὴ τὰ στοιχεῖά ἐστιν, ἀνάγχῃ αὑτὴν μὴ ὡς μέρη 
ἔχειν δαυτῆς τὰ στοιχεῖα, ἢ ταὐτὸν οὖσαν αὐτοῖς δμοίως 
ἐχείνοις γνωστὴν εἶναι; 

ΘΕΑΙ. Οὕτως. 
Σῷ. Οὐχοῦν τοῦτο ἵνα μὴ γένηται, ἕτερον αὐτῶν αὐὖ- 

τὴν ἐϑέμεϑα; 
ΘΕΔΙ. Μιαί. 
Σῷ. Τί δ᾽; εἰ μὴ τὰ στοιχεῖα συλλαβῆς μέρη ἐστίν, 

ἔχεις ἀλλ᾽ ἄττα εἰπεῖν, ἃ μέρη μέν ἐστι συλλαβῆς, οὐ 
μέντοι στοιχεῖά γε ἐχεένης; 

ΘΕΑΙ. Οὐδαμῶς. εἶ γάρ, ὠ Σώχρατες, μόρια ταύτης 
συγχωροίην, γελοῖόν που τὰ στοιχεῖα ἀφέντα ἐπ᾽ ἄλλα 
ἰέναι. 

ΣΩ, Παντάπασι δή, ὦ Θεαίτητε, κατὰ τὸν νῦν λόγον 
μία τις ἰδέα ἀμέριστος συλλαβὴ ἂν εἴη. 

ΘΕΑΙ. ἼΜοικεν. 
Σῷ. Μέμνησαι οὖν, ὠ φίλε, ὅτι ὀλίγον ἐν τῷ πρό- 

σϑεν ἀπεδεχόμεϑα ἡγούμενοι εὺ λέγεσθαι ὃ ὅτι τῶν πρώ- 
των οὐχ εἴη λόγος, ἐξ ὧν τάλλα σύγκειται, διότι αὐτὸ 
χαϑ' αὑτὸ ἕχαστον εἴη ἀσύνϑετον, χαὶ οὐδὲ τὸ εἶναι περὶ 
αὐτοῦ ὀρϑῶς ἔχοι προσφέροντα εἰπεῖν, οὐδὲ τὸ τοῦτο, 
ὡς ἕτερα χαὶ ἀλλότρια λεγόμενα, χαὶ αὕτη δὴ ἡ αἰτία 
ἄλογόν τε χαὶ ἄγνωστον αὐτὸ ποιοῖ; 

ΘΕΑΙ. Μέμνημαι. 

Σ ἢ Ἢ οὺν ἄλλη τις ἢ αὕτη αἰτία τὸ μονοξειδές τὲ χαὶ 
ἀμέριστον αὐτὸ εἶναι; ἐγὼ μὲν γὰρ οὐχ ὁρῶ ἄλλην. 

ΘΕΑΙ. Οὺ γὰρ οὖν δὴ φαίνεται. 
ΣΩ. Οὐχοῦν εἰς ταὐτὸν ἐμιτιέτστωχεν ἢ συλλαβὴ εἶδος 

ἐχείνῳ, εἴττερ μέρη γε μὴ ἔχει χαὶ μία ἑστὶν ἰδέα; 
ΘΕΑῚ. Παντάπασι μὲν οὖν. 
Σῷ. δὶ μὲν ἄρα πολλὰ στοιχεῖα ἡ συλλαβή ἔστιν χαὶ 

ὅλον τι, μέρη δ᾽ αὑτῆς ταῦτα, ὁμοίως αἵ τε συλλαβαὶ 

ι δὴ ΒΤ: δὲ Αϑδιὶ ο ἐστὶν ἔχεις ΤΌ: ἐστιν Β 12 εἰ γὰρ Δ4ά. 
Β: οἵη. Τ᾽ 18 ἐν τῷ πρόσϑεν ΒΤ: ἔμπροσϑεν ΗΙγβοῃὶρ οἷ. ΝΑΡΌΘΓ ΘΙ 
22 τὸ τοῦτο Ἠεϊηάοτῇ (νΕ] τοιοῦτό τι): τοῦτο ΒΤ, τοιοῦτον Θί411- 
Ῥαυπ, τὸ τὸ Βυζ Δ ηῃ 24 τε καὶ Β: τι καὶ Τ 26 αὕτη αἰτία 
τὸ ΒΟΗΙΪΖ 5ρ1 0116 σ. 25: αὐτη (αὕτη Ὁ, αὐτὴ 1) ἡ αἰτία τοῦ ΒΤ | τε καὶ 
ΨΊημαοΡ. 5ΌΡΡ]. 7, Δρορυύ. (οἱ ϑ!]ηϊδηιπ 155: τὰ καὶ ΒΤ, 564 τι 1η 
Τὰ5. Β 30 γε ΝΑΡΕΥ 61: τε ΒΤ | ἔχει ΤΌ: ἔχῃ Β 
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γνωσταὶ χαὶ δηταὶ χαὶ τὰ στοιχεῖα, ἐπείπερ τὰ πάντα 
μέρη τῷ ὅλῳ ταὐτὸν ἐφάνη. 

ΘΕΑΙ. Καὶ μάλα. - 
ΣΩ. δὶ δέ γε ἕν τε χαὶ ἀμερές, ὁμοίως μὲν συλλαβή, 

ὡσαύτως δὲ στοιχεῖον ἄλογόν τε καὶ ἄγνωστον" ἢ γὰρ 
αὑτὴ αἰτία ποιήσει αὐτὰ τοιαῦτα. 

ΘΕΛΙ. Οὐχ ἔχω ἄλλως εἰπεῖν. 
Σῶ. Τούτου μὲν ἄρα μὴ ἀποδεχώμεϑα, ὃς ἂν λέγῃ 

συλλαβὴν μὲν γνωστὸν χαὶ ῥητόν, στοιχεῖον δὲ τοὺὐ- 
γαντίον. 

ΘΕΑΙ. πὴ γάρ, εἴττερ τῷ λόγῳ τδιϑόμεϑα. 
πον ἐΤ δ᾽ αὖ; τοὐναντίον λέγοντος ἀρ οὐ μᾶλλον ἂν 

ἀποδέξαιο ἐξ ὧν αὐτὸς σύνοισϑα σαυτῷ ἐν τῇ τῶν γραμ- 
μάτων μαϑήσει; 

ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον; 
ΣΩ, Ὡς οὐδὲν ἄλλο μανϑάνων διετέλεσας ἢ τὰ στοι- 

χεῖα ἔν τὲ τῇ ὄψει διαγιγνώσκειν πειρώμενος χαὶ ἐν τῇ 
ἀχοῇ αὐτὸ χαϑ'᾽ αὑτὸ ἕκαστον, ἵνα μὴ ἡ ϑέσις σε ταράτ- 
τοι λεγομένων τὲ χαὶ γραφομένων. 

ΘΕΑΙ. ““ληϑέστατα λέγεις. 
ΣΩ, Ἂν δὲ χιϑαριστοῦ τελέως μεμαϑηχέναι μῶν ἄλλο 

τι ἣν ἢ τὸ τῷ φϑόγγῳ ἑκάστῳ δύνασϑαι ἐπαχολουϑ εἴν, 
σεοίας χορδῆς εἴη" ἃ δὴ στοιχεῖα πᾶς ἂν ὁμολογήσειεν 
μουσικῆς λέγεσϑαι; 

ΘΕΑΙ. Οὐδὲν ἄλλο. 
ΣΩ, Ὧν μὲν ἄρ᾽ αὐτοὶ ἔμπειροί ἐσμεν στοιχείων καὶ 

συλλαβῶν, εἰ δεῖ ἀπὸ τούτων τεχμαίρεσϑαι καὶ εἰς τὰ 
ἄλλα, πολὺ τὸ τῶν στοιχείων γένος ἐναργεστέραν τε τὴν 
γνῶσιν ἔχειν φήσομεν χαὶ χυριωτέραν τῆς συλλαβῆς πρὸς 
τὸ λαβεῖν τελέως ἕχαστον μάϑημα, καὶ ἐάν τις φῇ συλ- 
λαβὴν μὲν γνωστον, ἄγνωστον δὲ πεφυχέναι στοιχεῖον, 
ἑχόντα ἢ ἄχοντα παίζειν ἡγησόμεϑ' αὐτόν. 

ΘΕΔΙ. Κομιδῆ μὲν οὗν. 
ΣΩ,. ““λλὰ δὴ τούτου μὲν ἔτι χἂν ἄλλαι φανεῖεν ἄπο- 

ὃ τούτου Ἠεϊπαοτί: τοῦτο ΒΤ 9 γνωστὸν Ὀϊ: ἄγνωστον ΒΤ 
11 πειϑόμεϑα ΒΊ, 564 σ 5ιρτα νϑύϑιῃ ἴ 13 σύνοισϑα σαυτῷ Τ: 
σύνοισϑας αὐτῷ Β, σύνοισϑα αὐτῷ Ὁ τῆ τε τῇ, ΝΊΠΆΟΡ. 500. 7; 
αἰ ομάσπος. Ὁ: τῆς ΒΤ 21 μῶν ΒΤ: ἄλλων ἴῃ τηᾶῖρ. γο. Τ 
22 τὸ τῷ Τὶ τῷ Β 22 ἃ δὴ Τ: ἀλλ ἢ Β, ἀλλ ἢ Ὁ, εἴ. 86, 21 
25 ἄλλο. 1 
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δείξεις, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ" τὸ δὲ προκείμενον μὴ ἐπιλαϑώ- 
μεϑα δι’ αὐτὰ ἰδεῖν, ὃ τι δή ποτὲ καὶ λέγεται τὸ μετὰ 
δόξης ἀληϑοῦς λόγον προσγενόμενον τὴν τελεωτάτην ἐπι- 
στήμην γεγονέναι. 

ΘΕΑΙ. Οὐκοῦν χρὴ ὁρᾶν. 
ΣΩ. Φέρε δι, τί ποτε βούλεται τὸ λόγος ἡμῖν σημαί- 

γειν; τριῶν γὰρ ἕν τί μοι δοχεῖ λέγειν. 
ΘΕΑΙ. Τίνων δή; 
ΣΩ. Τὸ μὲν πρῶτον εἴη ἂν τὸ τὴν αὑτοῦ διάνοιαν 

ἐμφανῆ ποιεῖν διὰ φωνῆς μετὰ δημάτων τὲ χαὶ ὀνομά- 
των, ὥσπερ εἰς κάτοπτρον ἢ ὕδωρ τὴν δόξαν ἐχτυπούμε- 
γον εἷς τὴν διὰ τοῦ στόματος δοήν. ἢ οὐ δοχεῖ σοι τὸ 
τοιοῦτον λόγος εἶναι; 

ΘΕΔΙ. Ἔμοιγε. τὸν γοῦν αὐτὸ δρῶντα λέγειν φαμέν. 
Σῷ, Οὐχοῦν τοῦτό γε πᾶς ποιεῖν δυνατὸς ϑᾶττον ἢ 

σχολαίτερον, τὸ ἐνδείξασϑαι τί δοχεῖ πετερὶ ἑχάστου αὐτῷ, 
ὁ μὴ ἐνεὸς [ἢ κωφὸς ἀπ᾽ ἀρχῆς" καὶ οὕτως ὅσοι τι ὃρ- 

Ἑ ϑὸν δοξάζουσι, πάντες αὐτὸ μετὰ λόγου φανοῦνται ἔχον- 
᾿ 2 κῶ 1 δῇ 3 Α ΄, ν 2 “ , 

τες, χαὶ οὐδαμοῦ ἔτι ὀρϑὴ δόξα χωρὶς ἐπιστήμης γενή- 
σεται. 

ΘΕΑΙ. “ληϑῆ. 
ΣΩ, Μὴ τοίνυν ῥᾳδίως χαταγιγνώσχωμεν τὸ μηδὲν 

΄ὔ Ν 2 ἢ Ἄ ΄ «Ὁ -» - 

εἰρηκέναι τὸν ἀποφηνάμενον ἐπιστήμην ὃ νῦν σχοποῦμεν. 
ἴσως γὰρ ὃ λέγων οὐ τοῦτο ἔλεγεν, ἀλλὰ τὸ ἐρωτηϑέντα 
τί ἕχαστον δυνατὸν εἶναι τὴν ἀπόχρισιν διὰ τῶν στοι- 

201 χείων ἀποδοῦναι τῷ ἐρομένῳ. 
ΘΕΑΙ. Οἷον τί λέγεις, ὦ Σώχρατες; 
ΣΩ, Οἷον χαὶ Ἡσίοδος περὶ ἁμάξης λέγει τὸ ἑκατὸν 

δέτε δούραϑ' ἁμάξης. ἃ ἐγὼ μὲν οὐκ ἂν δυναίμην εἰτεεῖν, 
5 Ν 20λ ΓΝ 3 δ. -» ΡΒ 2 ’ [4 , 

οἶμαι δὲ οὐδὲ σύ" ἀλλ᾽ ἀγαπῷμεν ἂν ἐρωτηϑέντες ὁ τί 

28 φησὶ δ᾽ ἀνὴρ φρένας ἀφνειὸς πήξασϑαι ἅμαξαν, Ι νήπιος" οὐδὲ τὸ 
οἶδ᾽, ἑκατὸν δέ τε δούραϑ᾽ ἁμάξης Ἠεκϊοά. ἔργα καὶ ἡμέραι 455 

2 τὸν μετὰ ΗἩ. Μὕ]ΠοΓ 6 τὸ λόγος ϑ΄Δ1ΠὈΡαυπηι: τὸν λόγον ΒΤ, 
λόγος Αϑί 14 τὸν --- φαμέν ΘοοΟΙΔΙΙ {ἸΡῸΪ εἰ ὙΠπαδαϑίθι τα- 
Βροηβιτη φαμέν να] φαμὲν γάρ δαἀᾷ. Ἠδιβάς 5ρεο. οΥἹἵ. 48 | γοῦν 
ΨΊΠΔΟΡ. 50ΡΡ]. γ7γ, Ηεἰπάοτγέ; οὖν ΒΤ, οἷ. 60, 5 17 ἐνεὸς ΒΤ: 
ἄφωνος ἴῃ τηδῖρ. Τ ἢ κωφὸς ἀπ᾽ ἀρχῆς ἀφ]ανὶ (ορεῖ πον. ᾿θοί. 147 
18 μετὰ λόγου φανοῦνται Β: φανοῦνται μετὰ λόγου Σ᾽ 23 τὸν ἀπο- 
φηνάμενον ΒΤ: τοῦ ἀποφηναμένου Ἡροϊπάοτῇ (νε] τοῦ μηδὲν εἰρηκέ- 
γαι) 29 δούρατ᾽ Β 30 ἀγαπῶμεν ΒΤ | ἂν ἐρωτηϑέντες ΤΌ: 
ανερωτηϑέντες Β, Οἵ, 22, τὶ 3,,06 

((. ς6 4) 

ΙΟ 

15 

20 

25 

2320 



ΙΟ 

15 

20 

25 

30 

201 ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ. θῦ 

ἐστιν ἅμαξα, εἰ ἔχοιμεν εἰπεῖν τροχοί, ἄξων, ὑττερτερία, 
ἄντυγες, ζυγόν. 

ΘΕΔΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΣΩ, Ὁ δέ γε ἴσως οἴοιτ᾽ ἂν ἡμᾶς, ὥσπερ ἂν τὸ σὸν 
ὄνομα ἐρωτηϑέντας χαὶ ἀποκχρινομένους χατὰ συλλαβήν, 
γδλοίους εἶναι, ὀρϑῶς μὲν δοξάζοντας χαὶ λέγοντας ἃ 

λέγομεν, οἰομένους δὲ γραμματικχοὺς εἶναι χαὶ ἔχειν τὲ 
καὶ λέγειν γραμματικῶς τὸν τοῦ Θεαιτήτου ὀνόματος λό- 
γον᾽ τὸ δ᾽ οὐχ εἶναι ἐττιστημόνως οὐδὲν λέγειν, πρὶν ἂν 
διὰ τῶν στοιχείων μετὰ τῆς ἀληϑοῦς δόξης ἕχαστον ττε- 
ραίνῃ τις, ὅπερ καὶ ἐν τοῖς πρόσϑε που ἐρρήϑη. 

ΘΕΑΙ. Ἐρρήϑη γάρ. 
ΣΩ. Οὕτω τοίνυν χαὶ περὶ ἁμάξης ἡμᾶς μὲν ὀρϑὴν 

ἔχειν δόξαν, τὸ δὲ διὰ τῶν ἑκατὸν ἐχείνων δυνάμενον 
διελϑεῖν αὐτῆς τὴν οὐσίαν, προσλαβόντα τοῦτο, λόγον τε 
προσειληφέναι τῇ ἀληϑεῖ δόξῃ καὶ ἀντὶ δοξαστικοῦ τεχ- 
γικόν τὲ καὶ ἐπιστήμονα περὶ ἁμάξης οὐσίας γεγονέναι, 
διὰ στοιχείων τὸ ὅλον ττδράναντα. 

ΘΕΑΙ. Οὐκοῦν εὖ δοκεῖ σοι, ὦ Σώχρατες; 
Σῷ, Αἰ σοί, ὦ ἑταῖρε, δοχεῖ, καὶ ἀποδέχει τὴν διὰ 

στοιχείου διέξοδον περὶ ἑχάστου λόγον εἶναι, τὴν δὲ κατὰ 
συλλαβὰς ἢ καὶ κατὰ μεῖζον ἔτι ἀλογίαν, τοῦτό μοι λέγε, 
ἵν αὐτὸ ἐπισκοπῶμεν. 

ΘΕΑΙ. ἀλλὰ πάνυ ἀποδέχομαι. 
ΣΩ Πό ς ’ 3 ἸνΑ 3 ς - 

. Πότερον ἡγούμενος ἑἕπιστημονα εἶναι Οντινοῦν ([ ττε 8) 
ὁτουοῦν, ὅταν τὸ αὐτὸ τοτὲ μὲν τοῦ αὐτοῦ δοχῇ αὐτῷ 
εἶναι, τοτὲ δὲ ἑτέρου, ἢ καὶ ὅταν τοῦ αὐτοῦ τοτὲ μὲν 
ἕτερον, τοτὲ δὲ ἕτερον δοξάζῃ; 

ΘΕΑΙ. Μὰ Κα οὐχ ἔγωγε. 
Σῶ, Εἶτα ἀμνημονεῖς ἐν τῇ τῶν γραμμάτων μαϑήσει 

χατ ἀρχὰς. σαυτόν τὲ χαὶ τοὺς ἄλλους δρῶντας αὑτά; 

ΘΕΔΙ. “ρα λέγεις τῆς αὐτῆς συλλαβῆς τοτὲ μὲν ὅτε- 
ρον, τοτὲ δὲ ἕτερον ἡγουμένους γράμμα, καὶ τὸ αὐτὸ τοτὲ 

Ι ὑπερτερία Κύμη δὰ Ρο]]υς, 1 253: ὑπερτηρία Β, ὑπερτήρια Τ' 
5 ἀποκρινομένους ΒΤ: ἀποκριναμένους ΔΡΟΡΥ. Ρ ΤΙ πρόσϑέ που 
Τι πρόσϑεν ου Β, πρόσϑεν οὐ Ὁ 14 τὸ δὲ Τυγίοθηδ65: τὸν δὲ ΒΤ 
Ι διὰ τῶν Β: διὰ τὸν Τ᾽ το σοι ΒΤ: σοι οἴεσϑαι ἩἨεϊηοῖῖ 20 διὰ 
ΒΒ: διὰ τοῦ Τ 26 τοτὲ ϑίβρμαπιβ (τότε ΝΊΠΑΟ. ΞΡ]. 7): ὅτε 
ΒΊ, ὁτὲ Ὁ [αὐτῷ ΥὙ: αὐτὸ Β 27 τότε ἴδ᾽ ΒΤ, 5εὰ ἴεγ ΠΟΥ. Ὁ 
28 δοξάξῃ ἢ ἢ οὐ Ἡεϊπαοτῇ 31 αὐτά ΒΤ: ταῦτα Ηεϊπάοτε 22 τότε 
αυδίογ ΒΊ, 564 ᾳυδίογ οοτγ. Ὁ 

9 
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μὲν εἰς τὴν προσήχουσαν, τοτὲ δὲ εἰς ἄλλην τιϑέντας 
συλλαβήν; 

ΣΩ, Ταῦτα λέγω. 
ΘΕΑ͂Ι. Μὰ 4 οὐ τοίνυν ἀμνημονῶ, οὐδέ γέ πω ἡγοῦ- 

μαι ἐπίστασϑαι τοὺς οὕτως ἔχοντας. : 
ΣΩ, Τί οὖν; ὅταν ἐν τῷ τοιούτῳ καιρῷ Θεαίτητον 

γράφων τις ϑῆτα χαὶ εἶ οἴηταί τε δεῖν γράφειν χαὶ γρά- 
208 ἐκ}: χαὶ αὐ Θεόδωρον ἐπιχειρῶν γράφειν ταῦ χαὶ εἰ 

οἴηταί τε δεῖν γράφειν καὶ γράψῃ, ἀρ ἐπίστασϑαι φή-- 
σομεν αὐτὸν τὴν πρώτην τῶν ὑμετέρων ὀνομάτων συλ- τὸ 

λαβὴν; 
ΘΕΛΔΙ. .4λλ: ἄρτι ὡμολογήσαμεν τὸν οὕτως ἔχοντα 

μήπω εἰδέναι. 
Σῷ. Κωλύει οὖν τι καὶ περὶ τὴν δευτέραν συλλαβὴν 

χαὶ τρίτην καὶ τετάρτην οὕτως ἔχειν τὸν αὐτόν; 15 
ΘΕΑΙ. Οὐδέν γε. 
Σῷ. “ρ᾽ οὖν τότε “τὴν διὰ στοιχείου διέξοδον ἔχων 

γράψει Θεαίτητον μετὰ ὀρϑῆς δόξης, ὅταν ἑξῆς γράφῃ; 
ΘΕΑΙ. “]λον δή. 

Β ΣΩ. Οὐχοῦν ἔτι ἀνεπιστήμων ὦν, ὀρϑὰ δὲ δοξάζων, 20 
ὡς φαμεν; 

ΘΕΑΙ. Μαί. 

ΣΩ. “όγον γε ἔχων μετὰ ὀρϑῆς δόξης. τὴν γὰρ διὰ 
τοῦ στοιχείου ὁδὸν ἔχων ἔγραφεν, ἣν δὴ λόγον ὡμολογή- 
σαμεν. 25 

ΘΕΑΙ. “1ληϑῆ. 
Σῶ. Ἔστιν ἄρα, ὦ ἑταῖρε, μετὰ λόγου ὀρϑὴ δόξα, ἣν 

οὔπω δεῖ ἐπιστήμην καλεῖν. 
ΘΕΛΙ. Κινδυγνεξύξει. 
Σῷ. Ὄναρ δή, ὡς ἔοικεν, ἑπλουτήσαμεν οἰηϑέντες 30 

ἔχειν τὸν ἀληϑέστατον ἐτειστήμης λόγον. ἢ μήπω κατη- 
ς γορῶμεν; ἴσως γὰρ οὗ τοῦτό τις αὐτὸν ὁριεῖται, ἀλλὰ τὸ 

λοιπὸν εἶδος τῶν τριῶν, ὧν ἕν γέ τι ἔφαμεν. λόγον ϑή- 
σεσϑαι τὸν ἐπιστήμην δριζόμενον δόξαν εἶναι ὀρϑὴν 
μετὰ λόγου. 35 

γ ϑῆτα Β: ὃ ΤΊ ει Β: ξ ΤΡ | οἴηταί ἀρορτ. Η: οἴεταί ΒΤ] γρά- 
ψῃ Τ εἴ ποχ: γράψει Β εἴ ΤΊΟΧ 8.81 Β5 Ὲ, 1. ὰ Ὁ οἴδται ΒΤ, 566 
Βιρτα νούϑαπὶ ἡ Τ' 17 οὖν ΒΤ: οὐ Ἡ. ΜΕ, 1:8 γράφη Β, 564 
ῃ 6Χ ετηεπά. 28 δεῖ Β, 564 εἴ εχ επηεπά. (δεῖ Ὁ) ΑΛ ΣΤ, ΤΡ: 
καλεῖ Β, «οἴ. 87, το 84,9 
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ΘΕΑΙ. Ὀρϑῶς ὑπέμνησας" ἔτι γὰρ ἕν λοιπόν. τὸ μὲν 
γὰρ ἦν διανοίας ἐν φωνῇ ὥσπερ εἴδωλον, τὸ δ᾽ ἄρτι 
λεχϑὲν διὰ στοιχείου ὁδὸς ἐττὶ τὸ λον τὸ δὲ δὴ τρίτον 
τί λέγεις; 

5 Σῷ. Ὅπερ ἂν οἱ πολλοὶ εἴποιεν, τὸ ἔχειν τι σημεῖον 
εἰπεῖν ᾧ τῶν ἁπάντων διαφέρει τὸ ἐρωτηϑέν. 

ΘΕΑ,ΑΙ. Οἷον τίνα τίνος ἔχεις μοι λόγον εἰχιεῖν; 

ΣΩ. Οἷον, εἰ βούλει, ἡλίου πέρι ἱκανὸν οἶμαί σοι εἶναι ὮὋ 
ἀποδέξασϑαι, ὅτε τὸ “λαμπρότατόν ἐστι τῶν χατὰ τὸν 

το οὐρανὸν ἰόντων περὶ γ γῆν. 
ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν ον. 

ΣΩ: «αβὲ δὴ οὗ χάριν εἴρηται. ἔστι δὲ ὅ7τξρ ἄρτι 
ἐλέγομιεν, ὡς ἄρα τὴν διαφορὰν ἑχάστου ἂν λαμβάνῃς ῇ 
τῶν ἄλλων διαφέρει, λόγον, ὡς φασί τινες, λήψει" ἕως 

τοὶ δ᾽ ἂν. κοινοῦ τινος ἑφάπτῃ, ἐχείνων πέρι σοι ἔσται ὁ λό- 
γος ὧν ἂν ἣ κοινότης ἧς. 

ΘΕΑΙ. Μανθάνω" χαί μοι δοχεῖ χαλῶς ἔχειν λόγον Ἐ 
τὸ ὐ μὴ εὐ καλεῖν. 

». τ ἪῸς δ᾽ ἂν μετ᾿ ὀρϑῆς δόξης τεδρὶ ὁτουοῦν τῶν ὃν- 
20 τῶν Κρ διαφορὰν τῶν ἄλλων προσλάβῃ, αὐτοῦ ἐπιστή- 

μων γεγονὼς ἔσται, οὐ “πρότερον ἣν δοξαστής. 
ΘΕΑΙ. Φαμέν 78 μὴν οὕτω. 

ΣΩ. Νῦν δῆτα, ὦ Θεαίτητε, χιαντάττασιν ἔγωγε, ὃπειδὴ 
ἐγγὺς ὥσπερ σχιαγραφήματος γέγονα τοῦ λεγομένου, ξυ-- 

25 γίημι οὐδὲ σμιχρόν᾽ ἕως δὲ ἀφειστήχη ττόρρωϑεν, ἐφαί- 
γετό τί μοι λέγεσϑαι. 

ΘΕΛΑΙ. Πῶς τί τοῦτο: 

ΣΩ. Φράσω, ἐὰν οἷός τὲ γένωμαι. ὀρϑὴν ἔγωγε ἔχων 209 
δόξαν περὶ σοῦ, ξὰν μὲν ττροσλάβω τὸν σὸν λόγον, γιγνώ- 

30 σχω δὴ σε, εἰ δὲ μή, δοξάζω μόνον. 
ΘΕΑΙ. ΜΝ αί. 

(4.56) ΣΩ, “όγος δέ γε ἦν ἢ τῆς σῆς διαφορότητος ἑρμηνεία. 
ΘΕΑΙ. Οὕτως. 
Σῷ, Ἡνίνκ" οὖν ἐδόξαζον μόνον, ἄλλο τι ᾧ τῶν ἄλλων 

35 διαφέρεις, τούτων οὐδενὸς ἡπτόμην τῇ διανοίᾳ; ([ 1128) 

3 στοιχείου Τ, 564 ου 1ῃ Γ88. 11 πάνυ μὲν οὖν --- 29 λόγον 
οὔ. Β10), ἴῃ τηᾶῦρ. δαά. ἃ 14 διαφέρει ταα. ΨΊΠΑΟΡ. 5ὉρΡρ|. 7, 
ΟΡ ΌΣΟΙ Τ' 23 παντάπασιν ἔγωγε ΨΙΠΑΟΙ. 5ῈΡΡ]. 79, παντάπασιν 
ἔγωγ᾽ ἃ: παντάπασί γε ἐγὼ Τ᾽ Ἀ 25 ἀφειστήκη 5011|ρ51: ἀφεστήκῃ Τ' 
28 ἔγωγε ΜΊΠΛΑΟΌ. 5.0]. 79 1: ἐγὼ Τὸ 29 μὲνΤ, 5684 ν ΒΌΡΓΤα νϑύϑα πὶ 

Ῥώαίο φοῖ, 7]. ἵ 
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ΘΕΑΙ. Οὐχ ἕοικεν. 
ΣΩ. Τῶν χοινῶν τι ἄρα διενοούμην, ὧν οὐδὲν σὺ μᾶλ- 

λον ἢ τις ἄλλος ἔχει. 
ΘΕΑΙ. ζναγχη. 
Σῷ. Φέρε δὴ πρὸς 4ιός" σῶς ποτὲ ἕν τῷ τοιούτῳ σὲ 

μᾶλλον ἐδόξαζον ἢ ἢ ἄλλον ὁντινοῦν; ϑὲς γάρ μξ διανοού- 
μένον ὡς ἔστιν οὗτος Θεαίτητος, ὃς ἂν ἢ τε ἄνϑρωπος 
καὶ ἔχῃ ὀῖνα χαὶ ὀφθαλμοὺς χαὶ στόμα χαὶ οὕτω δὴ ἕν 
ἕχαστον τῶν μελῶν. αὕτη οὖν ἢ διάνοια ἔσϑ' ὅ τι “μᾶλλον 
σεοιήσει με Θεαίτητον ἢ Θεόδωρον διανοεῖσθαι, ἢ τὸ λε- 
γόμενον Μυσῶν τὸν ἔσχατον; 

ΘΕΔΙ. 7 γάρ; 
ΣΩ. Ζ42λ}λ ἐὰν δὴ μὴ μόνον τὸν ἔχοντα ῥῖνα καὶ ὁφ- 

ϑαλμοὺς διανοηθϑῶ, ἀλλὰ χαὶ τὸν σιμόν τε χαὶ ἐξόρϑαλ- 
μον, μή τι σὲ αὖ μᾶλλον δοξάσω ἢ ἐμαυτὸν ἢ ὅσοι τοι- 
οὕτοι; 

ΘΕΑΙ. Οὐδέν. 
ΣΟ; λλποὺ πρότερόν γε, οἶμαι, Θεαίτητος ἐν ἐμοὶ 

δοξασθήσεται, σρὶν ἂν ἢ σιμότης αὕτη τῶν ἄλλων σιμο- 
τύτων ὧν ἐγὼ ἑώραχα διάφορόν τι μνημεῖον παρ᾽ ἐμοὶ 
ἐνσημηναμένη καταϑῆται, χαὶ τἄλλα οὕτως ἐξ ὧν εἶ σύ" 
«Ὁ ἐμέ, καὶ ξὰν αὔριον ἀπαντήσω, ἀναμνήσει χαὶ ττοιήσει 
ὀρϑὰ δοξάζειν ττερὶ σοῦ. 

ΘΕΑΙ. ᾿“Ζ2ληϑέστατα. 
Σῷ, Περὶ τὴν διαφορότητα ἄρα καὶ ἡ ὀρϑὴ δόξα ἂν 

εἴη ἑχάστου ττέρι. 
ΘΕΔΙ. Φαίνεταί γε. 
ΣΩ, Τὸ οὖν προσλαβεῖν λόγον τῇ ὀρϑῇ δόξῃ τί ἂν 

ἔτι εἴη; εἰ μὲν γὰρ προσδοξάσαι λέγει ἢ διαφέρει τι τῶν 
ἄλλων, ττάνυ γελοία γίγνεται ἡ ἐπίταξις. 

ΘΕΑΙ. Πῶς; 
ΣΩ. Ὧν ὀρϑὴν δόξαν ἔχομεν ἡ τῶν ἄλλων διαφέρει, 

τούτων προσλαβεῖν κελεύει ἡμᾶς ὀρϑὴν δόξαν ἡ τῶν ἂλ- 

Ι ἔοικεν ΤΊ: ἔγωγε Β 3 ἔχει ΒΤ: ἔχεις ἩἨεΕΙηἀογί ΙΟ με Β, 
564 6Χ 6Π16Πη6. Ι: τὸ λεγόμενον (ΟΥ̓ΠΔΙΙΤΙ5 ΘΟΙΟΡ. 27: τῶν λεγομένων 
ΒΤ Ὁ: εἶ σύ’ ὃ ἐμέ Ἡεϊπάοτί: εἶ σὺ ἐμὲ Β, εἴσει ἐμὲ Τ, εἶ σύ" ἥμε, 
564 ἢ εχ εἰηθηά. ΝΊΠΔΟΡ. 5ΈΡΡΙ. ἢ δ᾽ σὺν ῇ ἐμὲ ΒοΒΙδἰθιτηδ ον, 
εἶ σύ" ἃ ἐμέ ΝΑΡΤΕΥ 22 ἀναμνήσει καὶ ποιήσει Βῖ: ἀναμνήσεις καὶ 

στοιήσεις Ἴ 30 γελοία Ὁ: γελοῖα Β, γελοια Τ΄] ἐπίταξις Τ᾽; ἀπό- 
ταξις Β 33 κελεύει ἡμᾶς Β: ἡμᾶς κελεύει Τ 
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λων διαφέρει. χαὶ οὕτως ἡ μὲν σχυτάλης ἢ ὑπέρου ἢ 
ὅτου δὴ λέγεται ττεριτροτοῦὺ πρὸς ταύτην τὴν ἐπίταξιν 
οὐδὲν ἂν λέγοι, τυφλοῦ δὲ παραχέλευσις ἂν καλοῖτο δι- 
χαιότερον" τὸ γάρ, ἃ ἔχομεν, ταῦτα τιροσλαβεῖν χελεύειν, 
ἵνα μάϑωμεν ἃ δοξάζομεν, πάνυ γενναίως ἔοικεν ἔσχο- 
τωμέγνῳ. 

ΘΕΑΙ. Εἰ δέ γε--- τί “γυνδὴ ὡς ἕτερον ὑπέϑου; 
ΣΩ. Αἰ τὸ λόγον, ὦ παῖ, προσλαβεῖν γνῶναι κε- 

λεύει, ἀλλὰ μὴ δοξάσαι τὴν διαφορότητα, ἡδὺ χρῆμ᾽ ἂν 
εἴη. τοῦ καλλίστου τῶν περὶ ἐτιστήμης λόγου. τὸ γὰρ 
γνῶναι ἐπιστήμην που λαβεῖν ἔστιν" ἡ γάρ; 

ΘΕΑΙ. ΨΜνιαΐ. 

ΣΙ. Οὐχοῦν ἑρωτηϑείς, ὡς ἔοικεν, τί ἔστιν ἐπιστήμη, 
ἀποχρινεῖται ὅτι δόξα ὀρϑὴ μετὰ ἐπιστήμης διαφορότης- 
τος. λόγου γὰρ πρόσληψις τοῦτ᾽ ἂν εἴη κατ᾿ ἐχεῖνον. 

ΘΕΑΙ. οιχεν. 
ΣΩ. Καὶ παντάπασί γε δὔηϑες, ζητούντων ἡμῶν ἐσει- 

στήμην, δόξαν φάναι ὀρϑὴν εἶναι μιδτ᾽ ἐπιστήμης εἴτε 
διαφορότητος εἴτε ὁτουοῦν. οὔτε ἄρα αἴσϑησις, ὦ Θεαί- 

Ε 
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τητε, οὔτε δόξα ἀληϑὴς οὔτε μετ’ ἀληϑοῦς δόξης λόγος ( τι3ὼ 
προσγιγνόμενος ἐπιστήμη ἂν εἴη. 

ΘΕΑΙ. Οὐχ ἔοικεν. 
Σῶ. Ἦ οὖν ἔτι χυοῦμέν τι χαὶ ὠδίνομεν, ὦ φίλε, σπεερὶ 

ἐπιστήμης, ἢ πάντα ἐχτετόχαμεν; 
ΘΕΑΔΙ. Καὶ ναὶ μὰ Δία ἔγωγε πλείω ἢ ὅσα εἶχον ἕν 

ἐμαυτῷ διὰ σὲ εἴρηκα. 
Σῷ. Οὐχοῦν ταῦτα μὲν πάντα ἡ μαιευτικὴ ἡμῖν τέχνη 

ἀνεμιαῖά φησιν γεγενῆσϑαι καὶ οὐκ ἄξια τροφῆς; 
ΘΕΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. 
ΣΩ, ᾿Μὰν τοίνυν ἄλλων μετὰ ταῦτα ἐγχύμων ἐπιχειρῇς 

γίγνεσϑαι, ὦ Θεαίτητε, ἐάν τξ γίγνῃ, βελτιόνων ἐ ἔσει συλή- 
ρης διὰ τὴν νῦν ἐξέτασιν, ἐάν τε χενὸς ἢς; ἧττον ἔσει 
βαρὺς τοῖς συνοῦσι χαὶ ἡμερώτερος, σωφρόνως οὐκ οἱό- 
μενος εἰδέναι ἃ μὴ οἶσϑα. τοσοῦτον γὰρ μόνον ἡ ἐμὴ 

1 σκυτάλης ἢ Β: σκυτάλη σὴ Τ' 3 λέγοι ΒΤ (ἢ ἴῃ τηαζρ. Ὁ): 
διαφέροι Ηδιυβάς 5ρες. οὔ. 49 ΑΕ πμεν Β: δοξάζωμεν Τ' 
7 εἰ δὲ γε --- τί νῦν δὴ ὡς ἕτερον ΡΠ; Βδάμαπη ΡΒΙ]1ΟΙ. Χ' 720 (οἷς 
Ἐστῃγάθπη,. ΧΧΧ): εἰ 7 δὴ (εἴ γε δὴ Ὁ) τε νῦν δὴ ὡς ἐρῶν ἐπύϑου 
Β. εἰπὲ δή, τί νῦν δὴ ὡς ἐρῶν ἐπύϑου Ἴ 27 πάντα Β: ἅπαντα Τ' 
28 ἀνεμιαία Β | καὶ οὐκ Β;: οὐκ Τ 30 τοίνυν Τ: οὖν τοίνυν Β 
33 συνοῦσι ΤΊ: οὐσι Β ] σωφρόνως ΒΤ; σεσωφρονηκὼς Αϑῖ 

7: 

Β 

6 
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τέχνη δύναται, τιλέον δὲ οὐδέν, οὐδέ τι οἶδα ὧν οἱ ἄλλοι, 
ὅσοι μεγάλοι καὶ ϑαυμάσιοι ἄνδρες εἰσί τε χαὶ γεγό- 
γασι. τὴν δὲ μαιείαν ταύτην ἐγώ τὲ χαὶ ἢ μήτηρ ἔχ 
ϑεοῦ ἐλάχομεν, ἢ μὲν τῶν γυναικῶν, ἐγὼ δὲ τῶν νέων τὲ 
χαὶ γενναίων χαὶ ὅσοι χαλοί. νῦν μὲν οὖν ἀπταντητέον 
μοι εἰς τὴν τοῦ βασιλέως στοὰν ἐπὶ τὴν Μελήτου γρα- 
φήν, ἥν μὲ γέγραπται" ἕωϑεν δέ, ὦ Θεόδωρε, δεῦρο πά- 
λιν ἀπαντῶμεν. 

2 ϑαυμάσιοι ΒΤ: ϑαυμαστοὶ ἩἨεϊπάοτί 



ΑΙΡΡΕΝΕΧ, 

1) ἴῃ μος ἀϊδίορο βειῆρει νῦν δὴ ΒΊ, ηἰ σοῃίγαγιαπη δαἀηοίδίιπη 
{πουϊ. 2) Αςοεπηίιι8, βριτίι5, ϑῖσηδ 6]15605 δία 16 ογαβθο5 ΟἹΉΪ558 ΓΑΓῸ 
ἰδῃαγη δποίδνυ]; ἸΠΡΥΙΤηΙΒ. ἉΤΠ σα] 5, ΡΓΔΟΡΟΒΙ ΟΠ 65 οατθηξ δοροηία. 
8) ϑοηρίαταμπη 50] πηθιη ὅτ᾽ ἂν νε] ὅτ᾽ ἂν νεὶ ὁ ὅτ᾽ ἀν, ᾳιδς εἴδη ἴῃ ὅστό- 
ταν, ἐπειδὰν 5ἸΤΏΠ]1Ρι15 ν ΓΡ15 ταρϑυπε", σστισοῦν νΕ] ὁστισοῦν, μιὴδὲ, 
μηδὲμίαν, οὐκοῦν ΤΟΝ 5] σηἸβοδηάδιη ραΐανὶ. 

ϑεαίτητος ἢ περὶ ἐπιστήμης; νΟΥ- 
Ὀυπὶ αποά ᾿η56α11 ν]ἀ δίῃ, στει- 
ραστικὸς, ἸδασῚ ΠΟΠ ρΡοίαϑδί οἴ. Νον. 
(ΟΠΊΠ2. Ῥ. 112; ϑεαίτητος ἢ ἢ περὶ 
ἐπιστήμης Τ,τὰ τοῦ διαλόγου πρό- 
σωπτα᾽ εὐκλείδης" τερψίων, σωκρά- 
της, ϑεοδωρος, ϑεαίτητος Δαα. Τ, 
οἵ. ΡΙαϊοςοάεχ Ρ. 2 εἴ Ρ. 4. 

1 ἦ ΒΤ, 5εἀ βιιρτα ἢ τᾶ5. Β 3 ἤ Ὥ: 
ἡν Ὁ (εοάθιῃ ὐρανι 2) ΕΒ ΣΤ 
9 “μόλις ΘῈ: μογεθ Ὁ ἼΘ᾽ αἸ ΞΕ, 
αἱρεῖ ΥΘΟΘῃ5 {ἃ τ καὶ ἀγαϑὸνΒΤ' 
τό ἤκουον τινῶν ΒΊ, ἤκουόν τινων 
θοτ,  5 ἸΝΟ2Ὶ 29:1. ἽΝ 

ὉῚ ἀνεμνήσϑην Β 42 ἀλλά ΒΤ 
εἶπτε Ὁ: εἶπε Β ττοῦ ΒΟ ἄνα- 
μιμνησκόμενος ΤΟ τὸ ὥστετ᾽' 31ὴ 
Β, ἢ Ὁ ((εὴ 32 ἢ αυοὰ ἢ οὐχ 

ϑ.. 3. ἀσέο 8: ἀπο ΠΡ "4. λαβὲ Ὁ: 
λάβε Β΄ 7 εῖσε Γ΄ οτουσοεῖ 
12 συγγίγνεσθαι Ὄ: ξυγγίγνεσϑαι 
Ὀ[σοι Β (Ἔχ 6! Οη1ο (δ 5 οΧα]) 
Ι4 τινὶ 1 τὸ κα Ὁ: καὶ Β' 20 δὲ 
σου ῖος 24 ἠσϑόμην Τ' 25 πρᾶον 
ΒΤ 29 εἰσι ΤΊ] ἄττοντες ΒΤ 
34 πραότητος ΒΤ 

4, 2 οὕτω 7. ἰέναι Ὁ: ἱέναι. Β 
9 σουνιέως ΒΤ [| ἐστὶ Τ᾽ 12 κατεέ- 
λιπεν Β: κατέλιπε 0 14 ἐπί- 
τρόποι τινὲς Τ' 21τὸ φησὶ 1 
22 ὅμοιον ΒΤ | νῶν ΒΤ 24 ἡ Β, 
564 δυρῖα νοϑίβυτη Γὰ5. 31 Ὁ: 
78, 34 οὐχ ΒΤ 35 ἀρ Τ 

ὕὅ, 4 ἄρα σοτηροπάϊπη Τ᾽ αὶ πῇ Β 
6Χ [6ϑ τ ηῖο (ταϊβίοτσαι 9 ἀρ ΔῚΣ 
(εἴ 72) 25. δον ΒῚ 25 αὐτὰ 

12 μικρὸν Β: σμικρὸν Τ᾽ 34 ἐστιν 
Β; ἐστὶ Τ, ἐστι ὉἙ 35 τίς Β 

6,4 τί Β {1} ΤΩΝ ΚΣ ἐστιν Β 
12 ἐμαυτῶ Β 13 ἄρ᾽ Β, ἀρ᾽ ἿΣ] 
φατε το 1 14 ἁμαρτῶν Ὁ: ἁμαρ- 
τῶν ΒΤ 24τὲ Β 25 στλεῖον ΒΤ 

{0 Ὁ ἄνπερ 1 6 ἄλλό ἘΠ τ ΠΕ 
21 ὁπόσαΐ τινες Β, ὁπόσαι τινὲς Τ' 
25 ἢ ΠΝ ὙΠ.) Β 

8: πῇ Ὁ: ῆ ΒΊΕ Ἷ ποθ τὸ συγίησίν 
Β: συνίησι ΤΣ, συνίησί Ὁ [ τίνος αἱ 
νιάσδίαγ Β, ποὺς Ἴ, τινος Ὁ 6 οῦ 
Σ᾿ τ} ἐνῶ" φαῦλον ΤΟ. 21. δὺς 
νάμεων τί ΒΊ' 25 συμμι. Β: ξυμ. 
Τ 27 πως ΤΌ: πῶς Β 29 συλλ. 
ΘΗ: Ξὺλ.. Ὁ 31 εὕρετέ 150 

ὉΠΤΟ ἄριστα Ἐ{7|ιώσεε ΒΗ Ὁ 20. 78 ἘΣ 
5 τί Β δι: καίτι ΒῚ᾽ 234 ἕνεκεν 
ΒΤ 

10, 7 οὐδ᾽ Τ;: οὐδὲ Β 
. ἄρα Β 

δε Β 428 οὐδὲμία Τ' 
ΗΠ μη ἘΠ 2 αρ' Β αδ' ΠΕ τ σίρο- 

μνήστριαι Β | εἰσε Β΄! πάδοοφοι 

Β (ν 8ἀά. τη. τες.), πάνσοφοι Τ' 
τ8. ἘΒ τ} ὴ ἐΒυ; τού συγπὲ ἘΠ: 
ξυγκ. Ὁ 20 ποῖαν Τ 24 συγκ. 

ΒΤ Υγ. Ρ 

ἄτεχνον Β 27 συν. ΒΤ: ξυν. Ὁ 
2ὃ προμνῃστικὴν Ἵ 

2, 3 ἐνίοτε Β, 564 5:ρῖὰ ὁ Γ858. 
γῆ Τ τὸ τόδέ ΒΤ το ὀνειδίζου- 
σιν Β: ὀνειδίζουσι ΤῸ | τόδε Β, 
56 5 Ἰηνίᾶθος 21 1 εν Β, 
εστὶν ΓΤ 22 τοιοῦτο Β, τοιοῦτ᾽ Τ 

14 υἱὸς ΒΤ 
18 μέντοί Β 27 μαϑή- 

26 [Ικαὲ ἀτεὶ [ καὶ 
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Ι συγγιγνόμενοι Τ: συγγενόμενοι 
Β, ξυγγινόμενοι Ὁ 24 συν. ΒΤ: 
ξυν. Ὁ 29 ᾧδεὲΒ ᾿ 

18, τ πρωιαίτερον ΒΤ Σ2 συν. ΒΤ: 
ξυν. Ὁ 4 δὲ Ὠἰ [411ὁοὁὐ Β' 7 συν. 
ΒΥ: ξυν. ΒΟ ο σὺν. ΒΤ: ξυν. Ὁ 
10 συγγιγνόμενοι Τ᾽: συγγινόμενοι 
Β, ξυγγενόμενοι Ὁ 12 ἐμπίμιπλανται 
Τ: ἐμσίπλανται Β 14 ἐνίοτε Β, 
564 συρῖα ὁ 85. 17 συγγ. ΒΤ: 
ξυγγ. Ὁ 22 υἱὸν ΒΤ δ28 ἕτοιμοι 

ΒΡ 
14,3 συγχ. ΒΤ: ξυγχ.Ὁ 5 πότ᾽ ἐστινΒ 

7 τε Β | ἔσει ΒΤ: ἔσῃ ΥΘοθη5 Ὁ 
τὸ στα 112. αλλό ΒΒ. το ον τῶ Ὑ 
ιν ἢ Ὀ: ἡ ΒΤ ὅν Β, 564 κυρία 
γο ϑπ τᾶϑ. 1 φὴβ Ὁ: φῆ. 81 
22 ἐστί Β 25 πῶς ΒΊῚ 26 μὲν 
ἐστιν ΒΤ 27 σοι Β φϑοῦτω Β 
20 ἀρ᾽ Τ| ἐνίοτε Ὁ: ἐνιότε Β' 31 
δ᾽ ΒῚ ἠρέμα Β 35 ἢ δ: ἦ ΒΤ ἢ 
ἢ 8: 3 

15, 2 οὕτω ΒΤ καὶ ἔστιν Β: ἔστι ΤΌ 
το ἀεὶ Β: αἰεὶ ΤΊ ἐστιν Β: ἐστὶ Τ, 
ἐστι Ὁ τι δα ἐπιστήμη ΤηΔΙΡΊΩΙ 
δἀϑογρϑι ὅτε γὰρ αἰσϑάνεταί τις 
καὶ ἐπίσταται ταλλι ΓΘΟΘΉΓ155]11ὴη8 

5... 1 ἀοὺ 1] πάσσοφός Β, εάν 
δαά. τθοθῆς Ὁ 14 δᾶ τοῦτο τηδτ- 
σἴηὶ δάϑξογιρϑι ὃ ἐγὼ λέγω τὸ οἷα 
μὲν ἕκαστα ἐμοὶ φαίνεται τῆδῦιι 
τοσθης 55 Ὁ 22 μήτέ τινος Τ' 
24 δὴ φαμὲν ΒΤ 25 ἀεὶ Ὀ: αἰεὶ ΒΤ 

10,4 Ὁ “τὖὸ οὐ ΒΤ 
[ γεννᾶ Τ᾽ 167 7 23 σώζεται Β 
ὃ οὔτέ Τ| ἃ 1, 564 ϑσυρία νε- 
5111} 185. 

11, 6 ἀπολλύασι ΒΤ: ἀπολλύουσι Ὁ 
1τῸ ἐστι Β, ἐστὲ Τ [| σώζεται Β 
26 εἶναι φαμὲν ΒῚ 28 ἡ Β, 21, 
ἢ Ὀ1Γδιισχυρίσαι Βιοθαθι5: δεισχυ- 
οἰσαιο ΒΤ | οἷόν σοι Τ' (σοι Θἰϊδγα 
Β) 31 ρ᾽ Ὁ: ἀρ᾽ Β, ἀρ᾽ ΤΊ ὅμοιον 
ΒΤ 

18, τ ἢ Β, 564 5ιρτα νοΊβϑατη Γ85.; ἢ 
ἰς 2 σοι ἢ 15, Ξε ΒΡ τα 
νϑύβυτμῃ 185. (α[ 19) 7 ἐγεγόνει ΒΤ 
τι πῶς Β τὸ λαβὲ Ὀ: λάβε ΒΤ 
εἴσει Β: εἴση Ὁ τ ἀνέξει Β: ἀνέξη 
ῬὈ 22 ἐσθ᾽ ΤΊ τέΒΤ 23 ἀποκρι- 
νεῖ Β: ἀποκρινὴῆ Ὁ 26 ἐστίν Β 
28 ἐστιν ΒΤ 34 ξυνελϑ'. Β, 564 ξ 
ἴῃ Υ85.,) συνελϑ'. Τ " 

19,4 συμφωνεῖ ΤΊ ἢ Ὁ: ἡ Β 7 ἀλλό 
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ΒΓ. Ρ: ἢ Β᾽ 8 ρέμα Ὁ αν- 
τοὺς ΒΤ τοπότ᾽ Β τὸ προστιϑοιτο 
Β, προστιϑοῖτο ΤΌ τό ἀεὶ Ὁ: αἰεὶ 
ΒΤ τηἴσον ΤΌ: ἶσον Β το ἀρ Β, 
ἀρ Τ᾽ 23 οἶμαι Τὶ: οἴομαι ΒΞ 29 ἢ 
ΒΤ: ἡν Ὁ 

20, 1: γοῦν Β, 564 5ιρτα νΘΥΒΌ ΠῚ Γ85. 
4 ἐνίοτε Β, 564 50ρῖ8 ο [10Ἃ85. 
τι διὸ ΒΤ} ἐστι» Β΄ 2 Β: ἡ ἢ. 
Τὸ 14 εἴσει ΒΤ: εἴση Ὁ 20 τοῖν 
Β: ταῖν ΤΌ 25 εἰσὲν Β: εἰσὶ Τ' 

21, 2 γίνεται Β 7 λῦπαι Ὁ: λύπαε 
ΒΤ τι ὡσαὕῦτως Τ᾽ 21 ἐστιν Β, 
ἐστε Τ᾽ 22 ἀλλό ΒΤ 29 αλλὰτ᾽ 
30 πέρι ἐπλήσϑη 

22, 1 ὁτουοῦν Ὁ: ὅτου οὖν ΒΤ | συ- 
νέβη Σ᾽ 2 τῶ τοιούτω Τ᾽ 7 ὡς 
φασὶν ΒΤ ο ξυν. Β, 5εα ὲ δΧχ 
ἘΙ6Π6. {τῶ Τ τὸ τὰ ΒΤ 1 τενὲ 
ΤΊ 1 ξύν. ΒΒ. 566 Σ᾽ Ἐχ ΘΠ ΠΩ:- 
12 ἀλλὰ τινὶ ΒΤ 13 ἀεὶ Ὁ: αἰεὶ ΒΤ 
Ι6 ἕξυγχ. Β, 5εα ἕ εχ 66Π6. 
19 τι τίς Τ 21 αϑροισϑέντων ΒΤ 
Ι ἀϑροίσματι ΒΤ 23 ἀρ Τ᾽ 

28,2 ἢ Τ (ἢ ἀρορστ. Ν) 7 συνεξι ΒΤ: 
ξυνεξ. Ὀΐ 14 διημεν Τὶ (εἴ 22) 
22 ὁμολογουμένως Ἴ, 564 5ιρτα 
ὡς ἴᾶ5. ϑ3ι νυν δὴ Β, Ξε Ξξυρταν 
ΤΔ5. ἥ 

24,3 ἀρ Ὺ οἮἢΡ:ἡΒ, Τ᾽ 18 πό- 
τερον ἐστὶν Τ [ἢ Ὁ: ἡ 20 ἀεὲ 
ΤΡ: αἰεὶ Β. 22 ἴσον ΤΌ: ἶσον Β 
30 μέντ᾽ ἂν ΒΤ 31 αλλὰ τί ΒΤ 

14 τἄλλα ΒΤ 20, τ ἀεὶ Ὀ: αἰεὶ ΒΤ 3 παντάπασιν 
Β: παντάπασι ΤΌ | πῃ ΒΤ | τινὰ 
ΒΤ, 18. ἃ. ττἰ ἀρ ἘΠῚ ἐμα- 
Β, 564 ἕξ εχ βηγεπά. | ὅμοιον Β, 
δμοιόν Τ᾽ τό ὡσαὕτως Τ' (εἴ 32) 
21 τἄλλα Β, τάλλα Ὁ 23 ὅμοιον ΒΤ 
25 ἀρα Ὁ: ἄρα ΒΤ 29 οὕτως ΤΌ: 
οὕτω Β 

20, 2 τέ ΒΤ] αλλότ᾽ 15 γλῶσσαν 
ΒΤ 17 ἐποίησεν Β: ἐποίησε ΤῸ 
21 ἀλλό ΒΤ 30 αἀλλό ποτε ΒΤ 
22 οὔτ᾽ Τ: οὔτε Β 

δ, τ ἐμαυτῷ Τ᾽ 3 οὐ ΒΤ 4 τινὸς 
ΒΤ || ὅταν --- ἀδύνατον γίγνεσϑαι 
ἴῃ τηᾶῦρ. Ὁ, ἴῃ αα]ρὰ5 αἰσϑανό- 
μενος γὰρ 6 τέτινι ΒΤ 12 οὐδ᾽ 
ἑνὶ Β, ΠΟΥ. Ὁ 14 εἴτέ Τὸ τῷ αὐτῶ 
Τ εἰ πιοχ 19 ἐστιν Β; ἐστε ΤῊ 
23 ἀεί Ὁ: αἰεί ΒΤ | ἐστιν Β: ἐστε 
ΤΡ ξιαρά Τ᾽ 32 ἀλλό ΒΤ συμι- 
σέπτωκεν Β: συμπέπτωκε ΤῸ 
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28, κ ἢ Β, 564 ϑ5συρζα νεϑίβιη {85. 
ζεῖ τὴν, ἢ Τ (δῖ τ1)ὴ 7. ἔοικεν Β: 
ἔοικε ΓΌ] μόλις ΒΤ: μόγις αἰ 12 ἢ 
Ῥ: ῆ Β 13 ἄνέξει ΒΤ: ἀνέξῃ Ὁ 
22 ἀεὶ ΤΌ: αἰεὶ Β 531 ἀλλά ΒΤ 

29, 1 ἑκάστω Τὶ | ἔστιν Β: ἔστι ΤΡ 

3 ἐστὶ Β ον Ἐν κῸ ἢ τ ΕῸ ἢ 
“2 1 τ αλλα νὴ πὴ Β 
26 βίβλου Ὁ: βύβλου ΒΤ 30 λαβὲ 
5: 2 βε . 7 2χβ8.8 5.231 σοὶ δ. 
32 ἀρα Τ' 

90, 9 ϑεόδωρε σοὰ Ὁ) 12 ἄρα ΒῚ 
13 ἀναφανήσει ΒΤ: ἀναφανήσῃ Ῥ 
14 Ὁ: ἢΒ,ῆΤῴ(εϊ τποχ) τό μεν 
21 πείϑει ΓΤ: πείϑη ΒΒ 22 παῖδες 
Β 23 ξυγκ. Β, 564 ἕ εχ οπιοηά., 
συγκ. ἘΠ ον 20 ἢ 12: [ αλλός Τ 

ΘΙ, 8 εἴ Β ̓  ἐστιν Β ἢ Τ᾽ τὸ ἔτει- 
γεν Β: ἔτεινε ΤΡ 132 ἡ Ὁ: ἡ Β,Τ 
16 Ὁ: ΒΤ Ὑἡ λέγουσι, υτϑιῇ 
Ἰδς 58εἃ ΒΌΡΓΑ νΕΥΒ 145., ἢ Γ 
ἢ ὁρῶμεν 22 σχῆμα Τὸ 24 ἑρ- 
μηνεῖς ΒΤ 25 ὁρᾷν Τ᾽ 31 ἀρα Ἶ 

ΒΝ 2 σωξόμενον ΒΟ 4 τις τέ Τ 
ἄρα ΠῚ τὸ εἴθε» Β: δῖδδ ΤΡ 

τς ἢ: ἦΒ 20 εἶδε Β 22 ἢ Β, 
σε βρια νει Ττ85-.;. ἢ. 1Τ 
23 φᾶναι ΒῚ 24 πρόσϑεβ: πρό- 
σϑὲεν ΤΌ 435 ἐπίσταται ἐστὶν Τ' 

99,2 τίξ Β 6 συμβ. ΒΤ: ξυμιβ. Ὁ 
12 ἔοικεν Β: ἔοικε ΤΡ. τῷ τον Β 
22 ἀνδράσιν Β: ἀνδράσι ΤΌ 
23 ὅπως Β, 564 ὅπ ἴῃ τᾶ. 

94, τ γανοξε ὸν Β: χατελίπε Τ' 
9 ὁμολογήσειεν 81: ὁμολογήσειε Ῥ 
τι φᾶναι Β, φᾶναί Τ [ ἡ ὈϊΓ: ἡ ΒΤ 
τ6 τοῖονδέ Τ|ᾶρα Ὁ: ἄρα Β, σοπ- 
Ρεπάϊιη ΤΊ τὸ ΤΌ: τί Β τ οἶδεν 
Β: οἶδε ΤῸ 20 οὐκ ΒΤ 21 χρήσει 
ΒΤ: χρήσῃ Ὀ 23 χειρί σου ἰ: χειρὶ 
σοῦ Β 26 ὁρᾶςΒ 30 φαίνει ΒΤ: 
φαίνη Ὁ 25 τὸς ΒῈ' 

0. 1 ἡρέμα. Τ΄ 6 συν». ΒΠῚΣ ξύν. Ὁ 
ἡ συνδι ΒΤ: ξυνδ. Ὁ το ἀλλό τι Τ' 
16 μεμινῆσϑαι Β ἀπέφησεν Β;: 
ἀπέφησετ' 18 ἀπέδειξεν Β: ἀπέ- 
δδιξβ ΤΡ 22 σύγχ. ΒΤ : ξυγχ. Ὁ 
23 παρεῖναί τῳ Ὀΐ: παρεῖναι τῷ 

ΒΤ 2471 26 ποτεῖτ 28 τὸν 
ΤΊ εἶναι τινὰ ΤΊ] τους Τ᾽ 30 διεὺ- 
λαβεῖσϑαι Τ' 

80,2 ἢ Ὁ: ἦ Β, ἡ Τ᾽ κυ ἀναπείϑεις Β, 
566 εὖ ἴῃ, τᾶϑεα ὁ αλλά ἐστί Β 
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το φάναι Ὁ: φᾶναι ΒΤ τιᾶν τινε 
ι: ἂν τινὶ Τ΄ 12 ἐστὶ Β, σοηραη- 
αἰ Πὶ τ 112: Β: ΠΣ [ ᾧδε 
1 ἔτι ἘΞ ΞΘ ὁ 1 τὰ. δ ἐστῖ 
ΡΒ, ςοπηροπάϊυπι ἐπ 3.51} 
24 δοξάζοντα Τ || τις τινὰ Β, τές 
τινὰ Τ 2.5 ἐποίησεν ΤῚ ἐπυνῆδὲ Β 
26 ἀεὲ ΤΌ: αἰεὶ Β 

θέ, τ ἀληθέστερα. Τ: ἀληϑεστέρα 1 
14 παιδευϑεῖσιν Β: παιδευϑεῖσι 
ΤΌ. τς σοφώτεροι ΒΤ 21 οὑτωσί 
Β, 564 ἐ1ῃ 185. 23 δ᾽ ἐστὶν Τ: 
δὲ ἐστ» 

88, 2 φιλήσουσιν ΤΙ: φιλήσουσι Β 
δ᾽ σὺν: ΒΤ ν ἘΠ 8 ΞΟΟΙ: 
ἐρρεϑὴ Β ο ἵλεω ΤΊ συγκ. ΒΤ: 
ξυγκ. ΤΣ 2 ἐσισκέιρει ΒΊ: ἐπι- 
σκέψη Ὁ τό ἑταίρω ΒΤ 25 χαριεν- 
τισμὸν τινὰ Τ 31 παιδιά ἐστιν Τ' 
24 πέρι Β, περὶ Ὁ 

89,8 μηδενὶ Ἐ ΡΥ ἐνὶ ΒΤ σον 5] 
πὴ ΒΥ τὰ λλὰ Β, τᾶλλα Τ' 13 σοι 
ΠΤ. σὲΒ 18 ἀνταῖον Τ 19 ἀνγνέης 
ΒΊ 22 ἀπήκασας Τ: ἀσείκασας Β 
25 συγ. Τ, 5684 ΒΌΡΤΑ ΨΘΥΒΌΤΩ ξ 

40, τ περαιτέρῳ 2 ἐμαυτὸν σοί Β 
ὃ, π᾿ 9 τῷ λόγω Τ Ιο συν. ΒΤ: 
ξυν. Ὁ τι τινας Τὸ τὸ συνεχ. ΒΤ: 
ξυνεχ. Ῥ 25 ἕκαστω Γ΄ εἶναι ΤΙ 
φησίν Β: φησί ΤΌ 

41, ττῳ ΤΌ: τῷ Β 13 ἀεὶ Ὁ: αἰεὶ 
ΒΤ Ὁ: ἢ ΒΤ τξ συμβ. ἘΠῚ: 
ξυμιβ. Ὁ ἀεὶ Β: αἰεὶ Τ τ ΠΤ 
26 ἔστιν Β: ἔστι ΤῸ 27, ἡ Ὦ: ἡ Β, 
ἡ ΤΊ ἑκαστοτέ σοι: ἑκάστοτε σοὶ 
Ἔν Εν Ις “Ζε δ ΧΑ ΟὟ 

42,3 ἔγραψεν ΤΌ: ἔγραψε Β' ΤΟσυγχ. 
ἘΤ' ξυγχ. Ὁ 13 συγχ. ΒΤ: ξυγχ. Ῥ 
τό συγχ. ΒΤ: ξυγχ. Ὁ τιϑούὔγαρτ' 
24 τῷ ΒΤ: τῷ Β΄, 25. συ χὺ 5Τ 
ξυγχ. Ῥ 27 ἱ .ςζβΒ οὕτω ΒΤ' 

48,6 αὑτοῖς ΒΤ᾽ τινες Τ ἀεὶ ΤΌ: 
κοὐδὲ ΤΡ ὁ σλλθ ΕΝ 9 ἀμαϑ' ἔστε- 

ρο᾽ Β τό συγχ. ΒΤ: ξυγχ.Ὁ 17 φᾶ- 
γαι ΒΤ, 564 δοσϑηΐιιβ 6χ δι] πά. 
Β 20 εἴπερ που ΒΤ 21 οὕτω ΒΤ 
27 συμφ. (Ὀ5) ΒΡ. δύο. (015) Ῥ 
28 εἴπερ ΒΤ [συμβ.(Ὀ15) ΒΤ ; ξυμβ, 
(015) Ὁ 30 συμφ. ΒΥ: ξυμφ. Ὁ 

44, 6 ᾧδε Β 20. ἀεὴ Τὶ" αὐοὴ Β 
δ ἀϑὲν δ: οὐδὲ ΒΒ 2.7 ἐσεϑυμή- 
σωσινΒ: ἐπιϑυμήσωσι ΤῸ 28 ἐφέ- 
στηκεν ΒΒ: ἐφέστηκε ΤῸ 

Β4ῦ, τ τὴν ἄλλως ΒΤ: τηνάλλως Ὁ] 
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ἀεὶ ΤΌ: αἰεὶ Β 
21 αὐτων Τ' 

46,4 αυτοῖς Β κ᾿ τῳ: τῷ ΒΤ γὴ 
Ὁ: ῆ πὸ ϑρᾶττά Ἵ 

41, 2 ἄνθρωπος Τ'..3 ἐστι! ὁ ἢ 
ὑ: ἡ ΒΤ 8 τοἰ γάρ τοι Τ'] συγ- 
γινόμενος ΒΊ,, σοτ, Τὸ 12 ϑράτ- 
ταις Τ' τὸ προσποιητῶς Β 24 ἄγροι- 
κον ΒΤ: ἀγροῖκον { 

48. 5 αδὶ Β΄: αεεὺ ΕΒ Ὁ βασιλεῖς ΒΊ, 
564 σιρία νεύβιαη η Ὁ 9 ἀμιφι- 
τρύωνος Βί: ἀμφιτρυῶνος τοάμ- 
φιτρυῶνος 1 τι πέντε καὶ εἶκο- 
στὸς ΒΤ ] οἷα Σ᾽ 18 γε τινὰ Τ 
19 τίς Β᾽ ἐγώ σε ΒΤ 22 ἣν ΕΒ: 
ῃ Β[ κεκτημένος ΒῚ 24 τε τίνε Τὶ 

49, 5 ἰλιγγιῶν ΒΤ 4 ἀηϑείας Β: 
ἀηϑίαϑ Τ υϑράτταις ΒΤ 6 ἄλλω 
ἀπαιδεύτω Τ᾽ τὸ ,δὐήϑει Ρ, 564 
ΒΌΡΓΑ δἰ Τἴὰ5. 22 ἀεὶ ΤΙ: αἰεὶ Ἔ 

ὕ0, 4 πολλοὶ φασὶ ΒΤ ἃὃ ᾧδε Β 
το ἢ Β, ἡ Τ, ἤ τ2 οὐδενία ΒΤ, 
564 βρύα νθύβαμη δἰ ΓΘΟΘἢ5 Ρ 
19 λῆροι εἰσὶ Β 21 μᾶλλον εἰσὲν 
ΒΤ 23 δοκοῦσι Τὸ 27 ἐστώτων Β 

Ὁ Ὁ οὐδ ΒΝ Ὁ ΤΠ ΒΒ “τῇ “λέγουσι Τ' 
Ἰ πως Ὁ: πῶς ΒΤ τ7 Ζἀεὶ ΤΙ αἰεὶ 
ΕΠ 5 ἐντανύ πο 217 ἀδὲ ΠΤ: 
αἰεὶ Β 

52, 7 ἢ ΤΊ αλλό ΒΤ 9 ἦ Β, 566 5ι- 
Ῥ΄ὰ νθύβι1Π Τὰ5., ἢ 21}: 78 
1ζομολογήσειεν ΒΤ: ὁμολογήσειε Ὁ 
19. ἀλλόν τινα ΒΤ 2ΖΙφατεῖ 22 οὐδ᾽ 
ἑνὸς Β 24 οὕτως : οὐτῶ Β 
25 οὕτω ΒΤ 26 ἡ Β, 584 5ιρταὰ 
νΘΙΘΌΠ Γ85.. ἡ Τ 29 ἄρ᾽ Ὁ» δὴ ἣν 

ὕ9, 2 ̓ἀντοἰηϑῇ Τ 2.7, ΠΠ Ὁ 6 μὲν 
τὰν Β, μέντ᾽ ἂν ΤΌ 12 δοξάσειεν 
ΒΒ; δοξάσειε ΟΥ̓ πα ἘΟΈΕΓΕΝ ταὶ 
ΒΘΟΙΡ 2Ιὴ Ὁ 23 ΤΡ: 7Β 
“ὁ ἤΒ,ηΤ 27 ἔπειϑεν ΤΌ: ἔπειϑ᾽ε 
Β ϑοῦτεέε ΒΤ 32 μέλλόν ἐστι Βὶ 

Ὁ4, 1 ἀλοίη Τ᾽ 17 εἰσὶν Β: εἰσὲ Τ' 
20 ἐγγυτέρῳ ΒΤ 

δῦ, 3 ἐρέσϑαι ΒΙ: ἔρεσϑαι Τ΄ 6 ἀλλὰ 
7 ἀποτοξεύουσιν ΠΣ ἀποτο- 

ξεύουσι Β| κἂν Τ: καὶ ἀν Β, καὶ 
ἂν Ὁ 8 πεπλήξει Β, 564 Ξαρτα δι 
τ85.. αὐ (μαἰβίοσά ᾿Δαποίαν! ἢ 
13 πολεμοῦσιν Β: πολεμοῦσι τ 
14Ὧ4 καϑόσον Β, καϑόσον ΤΡ 
16 ἘΠ ΠΣ εἰρηνεύουσι ΤΡ 
27 ἄλλό ΒΤ 31 ἔστηκε Β, ἕστηκε 
24 ἐστάναι Β, σοΥ. Ὁ 

ῦθ0, 5 πάντα ἐστι Ἐς ἔστηκεν Ῥ, 

1 ἢ ΠΡ κ}.Β 

ἈΑΡΡΕΝΌΙΧ., 

σοῖς. δ. αὐτῷ ἢ τὰν. τύ τὶ Ὁ 
19 μέν τι ΒΤ 20 πασσόφους ΒΊ, 
564 σ δηΐβ ὁ ἴῃ τ85. εἴ βιιρία νϑῖ- 
ϑαπι» Ὁ 

δ΄,2 ποῖονΒΤ 4 Ὁ, 564 ΒΌΡΓΑ νοΥ- 
50ΠῚ ΓΑ5..ϑ ΒΤ 6 ἀραΒΤ 1 Ι ἢ Β, 
564 5ιρτἃ νεΥβ1Π| Γᾶ5. 13 “ Ἔ 
] φᾶναι Β, 564 5ΈΡΓΔ νΘΥϑ11ΠῈ ΓΑ5. 
19 φάσκουσιν Β: φάσκουσι Τ 21ὴ 
ΤΊ τόδ᾽ Β 23 φᾶναι Β, 56ἀ 5υ- 
ΡΙὰ ἃ 185. 25 εστῶτα Β, ΠΟΥ. Ὁ 
26 ἢ ΨΊ] ἔστηκεν Ὁ, ΘΟΙΓΡ 
28 τοδὲ Β, οοτΥ. Ὁ 

08.379. 8; 564 ΒΈΌΡΓα ν Υ5 1 τἀ5. | 
πως Ὁ: πῶς ΒΊῚ 4 φᾶναι Β, 566 
ΒΌΡΓα ἃ ΓΔ85. 9 ἀϑρόον 5 
ΤΙ τἄλλα Ὀ: τἄλλα Β, ταλλα Τ' 
21 ἡ Β, 566 5ρτα γΘΓΒΙΙΠῚ ΤΆ 5.» ἢ 
τ 5 δἰ Ὁ) ΙΒ. 56 5ιρτα 
ψΘΥΒΌΠῚ ΤΆ.» Τ᾽ ζοούῦτω ΒΤ 

Β]9, τ ἀρα ποτὲ ΤΊ] τὲ Τ' .3 ἄλλο 1, 
Ξοὰ ΒΊΡΓΔ Ο ΤΆ5. 13 οὐ Τ᾽ τ ὅτι 
ΒΤΊῚ ἔστιν Β' “22 τόδ᾽ Β΄ 24 φψὰ: 
ναι Β, 564 5018 ἃ Γ85.- 

00,13 ᾿ τη λ 5 1 Β[σοὶ Τ' τ7 ἐστά- 
ἜΣ ΟΟΥΓΣ ἢ δώσεις Β, 568 
ΒΊΡΓΑ δὲ ἴ85.ὉΌ. 22 μέντ᾽αν ΒΤ 
24 προκαλεῖ Β, 564 ΒΌΡΓΑ εἴ ΤΆ. 
29 οἱ ᾿ϑΡ Ξε νος εὐ 5 Ι ἑστὸς Τ, 
ἕστος Β: ἑστὼς Ὀϊ [ λέγουσιν Β: 
λέγουσι ΠΟ) 

61,2 τί Τ 6 ἐστὲν Β: ἐστὶ Τ΄ 8 εἴτε 

Ἶ 10 οὐδ᾽ ἐὺ ἡ 

25 πελοληνι ΒΤΙὴ Β 
ὥπαὶ Τὸ 347 τ ἡμῖν 

602,6 βέλτιόν σε Τὸ 8 διῶν Τ᾽ ο αἱ- 

27 ἢ (ροϑβῖ 

ὴ »ὕ 

σϑάνει Β] ἄρα ΒΊ, ςοτ. ἢ |[ τέϑης 
Ἔ Ἶ 

ΒῚ 1 ἡ ΒΤ, οο. Β΄ 12 αἰσθάνει 
Β΄ | αἰσϑέσϑαι Τ: αἴσϑεσθαι 1 
21. ἢ, ΒΤ. ΘΟ, πέσον Β, σοΥΐ. Ὁ 

25 τι ἼΣ Γἢ διῶνας ΒΡ 0.8, 
ἀρ’ ΤΊ ἀλμυρὼ ΤΊ ἢ Β, (ΟΥ̓́. Ῥ, 
Τ ῆ 

609, τ ἀλλὰ τί ΒΤ', σοτῖ. ἢ 4 τινος ἴ: 
τίνος ὃ ἢ διῶν Ἔα τλλα Ὁ: 
τἄλλα ΒΤ τς ὑπὲρ εὖ ΤΊ ἐστιν Β 
23 καὶ ἀγαϑός Β, καὶ κ ̓ ἀγαϑός Τ' 
20 τίϑης ΒΤ 34 ὅμοιον ΒΤ 

64,6 ἀλλό Β τ πάρεστιν Β: πά- 
ρεστε ΤΌ τὃ ὠφέλειαν ΒΡ 27 τὴς 
ΒΒ η ἢ 
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θῦ,4 ξύμπαν Β, 564 ξ εχ 66 η4.} 29 τί Β 33 εὕρηκας ΒΤ 34 αἰ- 
8 οὐ Ὁ: οὐ ΒΤ᾽ τοοῦ: οὐ ΒΤ] σϑήσεσιν ΒΤ 
Ι6 ποτε Β 17 ἐστιν ΒΤ τ9 ὁτέ Β] 18,2 εὑρηκότων ΒΤ γοϊηϑείημεν ΒΤ 
22 ἐγῶμαι Β, ἐγ ὥμαι Ὁ, ἐγῷμαι ΤΊ] 12 ἀλλότ᾽ 18 οὕτω ΒΤ 2: τοι- 
30 ἀλλό ΒΤ 34 ἢ Β, 564 ΒΌΡΓΑ οὔτο Τ ς στόσά Β πότ᾽ ΤΊ ἔστι 

γΘΙΒΌΠ, γ85. (οἱ π]οχ) 37 φής Ὁ}. Β 28ου 29 τί Β 31 τί ΒΤ 
φῇς ΒΤ 8 ὁρίζει ΒΎΊ, 564 ῃ 50- 19, τ ἔοικέν ΔΡΟΡΥ.Ν 12 αἰρῇ Ἴ, 
ῬΓὰ νϑύϑαπι δα. ΤΡ αἰρεῖ ἰ τ3 προτίϑης ΒΤ τᾶ ποῖον 

60. 1 ἀολτΒ. ᾿ἀδὲ Τ΄ [ἐδ 8: ἐγ) ἘΣ ΒΤ. 58 Σ ΠΡ τ ω Ἰβ5ε τὶ | ἐπ Β 
5 ἐστ Β οἢ Ῥ: ΒΤ τ6ῆὴθ: ἢ] 23 ἐστιν 2 οἷον .34 θιας 

ἐπετθφρόρι δι Ἐδὺ Βξυτῦν Ὁ λττ ἩῚ διαλέξη Ὁ 36 ἡν ΒΤ, ἡ 
25 ἐστιν Τ᾽ 28 7 1 81 εἰδότα ΤΊ ἌΡΟΕΤ. 
πε ἀρ Ὁ: ἄρ᾽ Β, ἀρ᾽ ὋΣ Ι οἶδε Β80,1 τ Τ: τὲ Β 3 ἐσμεν 1 4 τί ΒῈ 
ἃς ἅττα Τ ἡ λέγουσι Τ' ἡ ποῦ Τ᾽ τό ἐάν περ 

θ61..2 ἄρα ΒΤ ᾽ ἀττὰ ΤΊ ἐστὲ Β, ΒΊῚ τ9 φορῶι (ῃοῃ φορῶ) ΕΧ 
ἐστὲ ΤΡ τἤ :Β τς ἀρ Β,Ϊ] ἰβϑεμπιοηϊο (αἰβίοσα! ΒΒ 25 που 
ἀρ ΤΥ τ 509. 23 καὶ εἰς Β᾿ τῖρα ΒΊ 26 αἰεὶ 
25 ἔοικεν Β: ἔοικε ΤῸΘΟ 26 ἢ Ὁ: ἢ 8191 κήρινον τι Τ' Τ τοὔντευϑεν Τ' 
Β 27 οὕτω ΒΤ τοιοῦτον ἐστὶ Τ] 8 Φᾶναι ΒΤ (εἰ 11ὸὲ τὰ Ὁ: ἡ Β] 
32 τί ΒΤ [ἢ Ρ: Β,Τ αἰ ἢ Ἰδχ} Ἧ ἘΣ ΤΗΝ 5Ὸ: 

65) ἀρὰ Ἐ ΤΙ ας ἄνγχ. ΒΤ ΤΣ Ενὴῆ Β1ς  ἩσΥ, Ὁ στ 39 ΓᾺΡ δε νες τ 
ΠΡ ἀπΠ)64 ΒΤῚ σε ἢ 98 ἀ04 8, 82,2. ἄλλό Β, ἀλλό 4 τὸ δὲ Ὁ: 
ἀδα Ἔ] ΦὺΒ τοδὲ Β | ἀλλό Β, ἀλλό Ἔ 6 οὕτω 

69, 6 οἴμαί σοι ΒΤ 7 βραδέως Β:. ΒΤ (εἴ τ4 Β) τό ἐστι ΒΊ, ἐστὲ Ὁ 
βροαδέος ΤΌ 8 βαρέως Β: βαρέος ΣΟΘΡΌΒΟΟΣ Β ἌΣ 
ΤῸ] ἀλλό ΒΤ τί φής δ᾽ φῇε ΒΤ 88, 2 τίς Β. 4 ἔχτηται ΒΤ: κέκτηται 
123 ἔστεν Ὁ: ἔστι Εἰ ϑο ν» τὺ ἰὸχ Θιῃ6ηα. Τ Ξ ἀδύνατον φαμὲν 
Ἅ:: ἀλλό ΒΤ ὸ ΒΤ ὀδτίτ Ι οἶδεν Β: οἶδὲ ΤῊ 

10,3 τὸτ᾽ 4 ἀναμιμνήσκουτΤ 8ἢ͵] 7 ὅτου Ὁ: αὐτοῦ Β Ἐπ το ΓΟ γ 07’ 
Ὁ: ἢ Β, Τὸ τ6 ἐστιν ΒἘ 22 ἄλλόβ᾽) Ὁ: ἁμαρτῶν ΒῚ τῇ ἐμστοδὼν Ὁ: 

Ἴ1,23 1 27 ἃ τίς τ΄ 29 ἄραΒΤὶ ἐμποδῶν ΒΤ τ Τ 21 κεκτή- 
Ἴ2. 5 ὧδα ἘΠ) πὸ Β ἐπεὶ ἘΠῚ] “ος μεϑα ΒΤ 25 γενήσεται ποτὲ ὙΠῚ 

πες ἐπ 1 ΘΉΣΥΣΣ ἄρα] δ», τὸ τινὸς ΒΤ 
Β, ἀρά Ῥ, ἄρα ΤΊ ἐστιν Β 6 τίἰ]84,4 ποτε ΒΤ 13 φής Ὁ: φῇς ΒΤ 
ΒΤ τι δὲ Β 19 αἰσϑήσεσι Τ] χγ6τίς ΒῚ 287 Ὁ 2971 30 οὐ 
22 ἐν Βὶ' 23 οἷον Β 2: οὕτω ΒΤΪ ΤΡ: οὐ Β 321ὴὈ}: Β 34 κεκτῆ- 

49,2 ᾧδε Β καὶ οἶδεν Ὁ: οἶδε Β] ται Β, κέκτηται Τ' 
ἡ σφρδαγίδα ". 15 οἶδδοι 1η αδυς 8, τ δία ΄ γχ3Ἃρ ΒΒ. ο ὁ τό 
γνατον Ὁ 18 οἷδε Τ' το οἶδε μὴδὲ Τ] Β | ἐστὲν Τ᾽ τὸ τίς Β 14 αὑτοῖς 
20 οἶδε καὶ Τὸ 22 τινα Τὶ δ ἅτταί Β 18 ἀναμάρτητον Τ᾽ τὸ που ΒΤ 
ΒΊ 29 πλεῖον ΒΤ 30 ᾧδε Β Ι ἐστὲν Β, ἐστὶ ΤΌΤ 20 καὲ ἀγαϑὰ 

4,1 ἀλλό ΒΤ 8 οἶδεν ἴῃ τηᾶῦρ. Ὁ: }] ΒΤ 23 φήνειεν ΒΤ; φήνειε Ὁ 
οἷδε ΒΤ | ἔστι Τ΄ τι οἶδεν Ὁ (»] 29 καλοῦσιν Β: καλοῦσι 3277 
ΘΥΔϑ): οἷδε Τὸ [ μέν ἐστι ΓἼ86, 8 πεισϑῶσιν Β: πεισϑῶσι ΤΌ 
14 ἴδε ΤΌ: δὲ Β τὸ μηδ᾽ ἕτερον! ο ἐστὴν Β τῷ ἀλλό ΒΤ τ7 εἰ- 
Ὑ 17 ἐστι ΒΤ τϑ8 τέ ΒΊ 27 τιν) πόντός 20 μὴ ἔστε Τ᾽ 20 μεν 
Τ: τινα ΒΒ 32 ἕπει ΒΤ: ἕπη Ὁ ἂν Β, μέντ᾽ ἂν Ὁ, μὲν τ᾿ ἂν δ 

ἸΌ, 2 σφῶϊν ΒΤ 20 ἐέντα Τ' 26 ἐγῶμαι ΒΊ, σοΥγ. Ὁ 28 οἷον- 
10, 35 ταύτη Β 4 οἶδέν Ὁ 6 ἴσμέν ΒῚ] περεὶ Βὶ 31 ἐστιν Β 

η ἐλλίττεται Β, ἑλλίττεται Ὁ τ8 κη- [81,2 τίς Β. ο ἀλλὴ Τ᾽ τι αυτῶν Β 
ρὸς τοῦ ΒῚ 25 παραλάττουσι ΤΊ] τ δόξη Β 17 γινώσκειν Τ᾽ 20 τε- 
28  Ὀ: ἡ Β,Τ 30 λάσιον Β λείως Τ', 5684 ε ϑυρτα ε΄ 2: ἢ Τ' 

{1,3 λιϑῶδες Τ᾽ 12 παρορῶσι ΤΊ 25 κομιδὴ Β 26 ἀρ Β, ἀρ Τ' 
18 σρόδρά Τ᾽ 22 μᾶλλον Β, 564] 29 ἔμοι Τ' 
ΒΌΡΓΑ ον» γ85. 28 αἰδολεσχίαν Β] [88, 8 εἶπεν Β: εἶπε ΤΌ τῆ Ὁ: ἢ 
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ΒΤ ἀλλόσε Τ᾽ 13 οὐκ Β, οοττ. Ὁ 
15 αὐτοὺς Β[Τ τό ἀρ᾽ Β, ἀρ’ 
Τ τογοῦνΤ᾽Ἢ 22 σιγμα Β | ωΒ 
25 σιγμα θη σίγμα Ὁ 26 τίς ΒΤ 
27 σίγμα ΒΒ | ἐστὲ Ὁ: ἐστι Β 

89,2 ἀρ Τ' ὃ σίγμα Β]) ὦ Β, ὧ 
ἀμφότερα ον ἐς τ ον μα Ὁ 
[ῶ Β, ὦ Τὶ τι μέλλοντι ΒΤ] 
ποτε “Ἢ σσοτὲ ΤΌ 22. χρὴν ᾿ 
24 δὐτὸ Β᾽ αὐτὸ Β 26 7 “ Ῥ:η8Β 
ἃ Ἶ κείνως ΒΤ 320 οὔ Τ 

90,4 ἢ: ἢ ΒΤ 7γ, τοδὲ Β, ςοΥ. Ὁ 
8.7. 5 23 αὐ᾽ Β; ἀοι Π] [25:1 
[6 39) 209ὴ Β. Θούῖ Ὁ 25 ἔστι 
ΒΕ 

91,2 ᾧδε Β 53 ἢΒ, 564 εχ εἊπιθῃά., 
ἤ ἐνὶ 9. ἐστιν ΒΤ τι ἄλλό τὴν 
14 ὅσ᾽ ΔΡοσΥ. τ οὕτω ΒΤ 
19. ἀρ Τ: ἄρα Β 22 ἐστιν ὅπτέρ Β 
[7 25 μᾶάχει Β, 5864 ΞΌΡΓΑ γΕΥ- 
511Π}| ἢ ((αἰϑίουα), 26 ἐστιν ΒΤ 

92,2 στοιχεῖα ΒΤῚ ἐστὶν Τ' 6 αὐτῶν 
δ: αὐτῶν Β ο ἐστινΒ το αττα Β 
11 στοιχεῖα Βὶ τό τίς Β τῇ ἔοι- 
κδν Τ: ἔοικε Β 20 τάλλα Β, 56 
δοσθηΐαβ 6χ δηθηά.: τὰ ἀλλα Τ 
26 ἀλλή ΤΊ|Ίτίς ΒΙ|ὴ Ὀϊ: ἤ ΒΤ 28 οὐ 
ΤΟ 32 ἐστιν Β: ἐστι ΤῸ 

92, 4 ἕν Β, 564 5ριτπ5 ἀπ 15 

οὔ, τ ἔστιν Β| τρόχοι {Γ 

ΑΡΡΕΝΘΟΙΧ. 

5 ὡς αὕτως Τ᾽ 21 ἀλλό Β, ἀλλό Τ' 
23 ὁμολογήσειεν ὙὩῚ ὁμολογήσειε Β 
26 ἀρ᾽ ἘΠΕῚ ἔμπειροι ἐσμὲν ΓΤ 
, 2 αὐτὰ Ὁ: αὐτὰ  ΎΡ ΞΕ) ἢ 
ΒΓ ΒΕ ΧΕ} Το σεν π᾿ 

30 ὅτε ΒΤ 

9 τοδ᾽ Β, 
ὌΧΘΟΝ Τὴ, 15). ΜΠ τίς Β 12 ἐρρήϑη Β, 
56Ἁ ε βιρτα ἡ 20 εἴ σοι Β] ἀπο- 
δέχει ΒΤ: ἀτδο δος Β' 26 δον ει: 
δοκεῖ Β (ΕἸΤΟΓΕ ΠΟῚ δἰὐἀποίαϊζιπη) 
32 ἄρα Β, ἀρα Τ 

960,4. γε Β 7 τίς Β 8 ταῦ καὶ εἴ Β 
ἀφ᾽ Ὁ: ἀρ’ Β, ἀρ Τ 17 ἀῤ Β, 

ἀρ Τὶ 21 ὡς φαμέν ΒΤ 27 ἐστιν Β 
ο., εν Β, σοῦ, Ὁ κα τί Β οσὼΒ 

12 λάβε τὰ 14 ὡς Τ ἷ λήψει {: λή- 
ψῃ τ 15 σοὶ Τ᾽ 25 ἐφαίνετο τί Τ 
33 οὕτω ΒῚ 34 ἀλλο Β, αλλό ΤΌ 

ὍΘ᾽ 2 ΤΥ 5 2 Ὁ ὁ ἐυῶ. ἘΤῚ σοΥΥ. Ὁ 
15 σε 21 χκαταϑῆται ἼΣ κατά- 
ϑηται ΒΒ 21 τάλλα Ὀ: ταλλα Β, 
ταλλὰ Τ [οὕτω ΒΤ, χο, τὸ Β 
33 Β 

99,9 χρῆμ ἘΠῚ: χρῆμα Βτα ποὺ 51 
13 ἔοικε Β τὸ ἔοικε Τ᾽ τὸ φᾶναι 
ΒΤ 23 ἢ ὍΙ: ΒΒ, 201 28 ἀνε- 
μιαῖα φησὶ Τ᾽ 31 γίγνῃ Τ, 564 γ 
δῃΐα ν βιιρία νϑύϑυτσῃ ἔσει ΒΤ: 
ἔση Ὁ (εἴ 32) 



ἌΌΕΝΑ ΕΓ  ΟΟΚΕΥΘΕΝΊΑ. 

δαποί. Ιασὲ ἀτοπώτατός ΡΥο ἀτοπωτατὸς 
δάηοί, ἰασα ,»τὸ μὴ Β΄“ (η τπτοσοὶα 1) 
Ἰεσα αἰσϑήσεις τε καὶ ΡΥῸ αἰσϑήσεις καὶ 
αὐαποί. Ιαρα,,περὶ ΤΙ πέρι Β, περὶ Ὁ“ Ρῖο ,,περὶ Τ΄: πέρι Β΄“ 
δαάποί. Ιαρα: ἢ α Β, ἢ Τ εἰ γϑίδυ ἢδης δαποίδιίοῃθη δα νϑί- 
ΒΌΠῚ 14 (ΠΟΙ 13) 

δαηοί. Ιαρα,,καὶ σοφίαι ἴ: σοφίαι Τ, καὶ σοφαὶ Β΄“ ῥῖο ,.,καὶ 
σοφίαι Βῖ: σοφίαι Γ΄“ 

αὐἀποί. Ἰεσα ,ἀκυρωτέρα ΒΤ“ ργο,,,ἀκυρώτερα ΒΤ“ 
δάποί. δαάδ: αὑτῷ Β: αὐτῷ Τ' 
δαάηοίΐ. Ιερα ,,χΖ1 δώσεις Βί, 564 Ξιρτα εἰ τὰ5. Β: δώσῃς ΤοΞ ΡΤῸ 

9.21 δώσεις Β΄: δώσης Τ΄΄ 
Ιερε “Σύμπαν Ῥῖο ξύμπαν 
Ἰερε ἐναντίως ῬΥο ἑναντίως 
δαποί. Ιασὲ Ὀ1 δεδειώς Ρτο δεδειὼς 
δαηοί. Ἰδασα ,,ἐστιν νϑύθ 15“. ΡΓῸ ,.»ἐστι νΘΥ 15“. 
Ιεσα οἶδεν ῥτο οἶδέ 
Ιερα οὕτω Ῥῖο οὕτως 
δαηοί. αἀ4δ ροβί,,,φορῶ Β““ (φορῶι Β ΕΧ (Θϑεπλοηϊο (δἰϑίοσγα!) 
Δα ποι. Ιεσδ ,.» Οἵ Ψ6ΥΘ,, ΤῸ »» ΟΠ: 
Ιεσε οὕτως 1: ὄντως Τ, οὕτω Β΄“ ΡΥῸ ,,ὐὕτως Βί: ὄντως Τος 
Ι6ρὲ ἐστι ῥτῸ ἐστὶ 

9 εἴ 26 Ιεσα ἐστιν Ρῖ0 ἐστίν 
Ιεσε Οὕτω. Ῥτο Οὕτως. 
δάποί. δάάδ; δοκῇ Τ: δοκεῖ Β 
ΔΕΘΠΟΙ: ΙΘΡῈ ,,55 5΄“ΡΙΟ,.»εὖ Β΄. 
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